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دليل األشكال والرموز 
المستخدمة في الكتاب

و�سف حمدد لأبرز املهارات التي يتوقع اأن يتقنها الطالب بعد درا�سته 
الوحدة.

ن�ساطات تاأتي يف بداية الدر�س تهدف اإلى تاأكيد املعلومات واملهارات القبلية 
الالزمة للتعلم اجلديد.

حتديد للدرو�س التي تت�سمنها الوحدة

اأو  لهم  حتدد  مهمات  من  الطالب  من  جمموعة  اأو  طالب  به  يكلف  ما 
ملدة  وت�ستمر  الدرا�سية  باملو�سوعات  مرتبطة  تكون  باأنف�سهم  يختارونها 

زمنية وفقاً خلطوات متتالية وحمددة.

املهارة املرتبطة بالبيئة التي يعي�س فيها الطالب، ومايت�سل بها من معارف 
الأن�سطة  طريق  عن  ومنظمة  مق�سودة  ب�سورة  يتعلمها  واجتاهات  وقيم 

والتطبيقات العملية بهدف حت�سني ممار�ساته العملية ورفع كفاءته.

معلومات اإ�سافية تهدف اإلى توفري فر�س ال�ستزادة من املعلومات املتعلقة 
بالدر�س دون مطالبة املتعلم  بها يف التقومي.

مشروع
الوحدة



العلمية  املادة  فهم  على  الطالب  م�ساعدة  اإلى  تهدف  اإجاباتها  مع  اأ�سئلة 
وكيفية تطبيقها.

ن�ساطات �سفية اأو منزلية يف كل در�س، تهدف اإلى حت�سيل معلومات، وبناء 
مهارات، وتكوين اجتاهات.

يوؤدي الطالب ن�ساطاً فردياً.

ي�ؤدي الطالب الن�شاط جماعياً.

جتميع منظم وهادف لأعمال الطالب يبني فيه جهوده يف عملية التعلم ومبادراته فيما يتعلق 
باملادة الدرا�سية.

ي�ؤدي الطالب الن�شاط منزلياً يف كرا�شته اأو كتابه اأو ح�شبما يطلبه املعلم.

ي�ؤدي الطالب واأحد زمالئه الن�شاط ثنائياً.

ي�ؤدي الطالب الن�شاط �شفهياً.
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يقرر على الطالب يف مدار�س حتفيظ القراآن الكرمي جميع الوحدات ويتناول املعلم 
من الن�ساطات ما يتنا�سب مع اخلطة الدرا�سية مع مراعاة عدم اإغفال اأي من املهارات.





واهلل ويل التوفيق 
املوؤلفون

المقدمة

احلمد هلل رب العاملني, وال�صالة وال�صالم على نبينا حممد وعلى اآله و�صحبه اأجمعني,  اأما بعد
   فهذا كتاب النحو وال�صرف )2( املقدم للم�صار الأدبي, وهو ميثل اأركان اجلملة الأ�صا�صية, والتغيريات 

التي تطراأ عليها بدخول العوامل املختلفة.
  ومتثل مو�صوعات الكتاب اخلطوة الأولى من خطوات الإعراب التي تبداأ بتحديد نوع اجلملة )ا�صمية/
فعلية( ولكل نوع من النوعني ركنان اأ�صا�صيان يجب حتديدهما يف اجلملة حتى تت�صح بعد ذلك بقية 

مكوناتها غري الأ�صا�صية.
  ويف هذا الكتاب اأربع وحدات نحوية هي:

ومكونات  الفعلية,  درو�س: مكونات اجلملة  ثالثة  وفيها  الأ�صا�صية,  الأول��ى: مكونات اجلملة  الوحدة 
اجلملة ال�صمية, واأنواع اخلرب.

واأخواتها,  و)اإن(  واأخواتها,  )كان(  درو�س:  ثالثة  وفيها  ال�صمية,  اجلملة  نوا�صخ  الثانية:  الوحدة 
و)ظن( واأخواتها.

الفعل  وجزم  امل�صارع,  الفعل  ن�صب  درو���س:  ثالثة  وفيها  امل�صارع,  الفعل  اإع��راب  الثالثة:  الوحدة 
امل�صارع, ورفع الفعل امل�صارع.

الفعل ملا مل ي�صم فاعله, ونائب  البناء ملا مل ي�صم فاعله, وفيها ثالثة درو�س: بناء  الرابعة:  الوحدة 
الفاعل يف الأفعال املتعدية, ونائب الفاعل يف الأفعال الالزمة.

   ومما يجدر التنبيه اإليه اأنك – عزيزي الطالب – قد اأتقنت التفريق بني املبني واملعرب, وعالمات 
الإعراب لكل الكلمات املعربة )ا�صمية وفعلية( يف اجلزء الأول الذي در�صته يف امل�صتوى الثالث؛ لذا فاإننا 
نوؤكد على ا�صتح�صار تلك املعلومات وتطبيقها يف تعلمك يف هذا امل�صتوى, وخا�صة عالمات الإعراب 

لالأ�صماء والأفعال امل�صارعة.
ن�صاأل اهلل اأن يكون هذا اجلهد موفًقا, واأن ينفع به اأبناءنا.



الوحدة األولى

1

مكونات
الجملة األساسية



اأهداف الوحدة

مدة التنفيذ

مو�ضوعات الوحدة

يتوقع من الطالب بعد درا�سة الوحدة اأن:
  يتعرف املكونات الأ�سا�سية للجملة الفعلية.

ا وتطبيقيًّا.   يتقن اإعراب املكونات الأ�سا�سية للجملة الفعلية نظريًّ
  يتعرف املكونات الأ�سا�سية للجملة ال�سمية.

ا وتطبيقيَّا.   يتقن اإعراب املكونات الأ�سا�سية للجملة ال�سمية نظريًّ
  يتعرف اأنواع اخلرب، ويفرق بينها.

ا وتطبيقيًّا.   يعرب اخلرب مبختلف اأنواعه نظريًّ

اأربعة اأ�سابيع

الدر�س الأول: مكونات اجلملة الفعلية.

الدر�س الثاين: مكونات اجلملة ال�سمية.

الدر�س الثالث: اأنواع اخلرب.



الدر�س 1
الأول

12

مكونات الجملة الفعلية

التمهيدية النشاطات

اذكر اأنواع الفعل، ومثل لكل نوع بمثال:  . 1

اأكمل الجدول التالي بذكر عالمة الرفع:   . 2

عالمة رفعهال�سم
املفرد
املثنى

جمع املذكر ال�صامل
ال�صمة الظاهرة على اآخرهجمع املوؤنث ال�صامل

جمع التك�صري
الأ�صماء اخلم�صة

ال�صم املنقو�س
ال�صم املق�صور

ا تحت كل ا�سم مرفوع في الآيات التالية:  . 3 �سع خطًّ
قال تعالى:

اأ.    زبەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئرب   [املائدة: 23].

ب.  زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پرب    [املوؤمنون: 2-1].

ج.   زبھ  ھ  ھ   ھ  ےرب [البقرة: 233].

د.   زب  حب   خب    مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مترب [يو�صف: 69].
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 نشاطات
التعلـــم

اكتب اأمام كل جملة مما يلي نوعها )ا�سمية/ فعلية(:  . 1

) اأ. التوكل على اهلل من اأ�صباب ال�صعادة. )
) ب. منهومان ل ي�صبعان: طالب علم وطالب مال. )

) ج. ا�صتاق امل�صافر اإلى وطنه. )
) د. التحايل على الأنظمة عادٌة �صيئة. )
) ه�. تكافح الدولة تهريب املخدرات. )

) و. ل ت�صتهن مبن هو اأدنى منك. )
) ز. وا�صْل تعّلمك حتى تبلَغ غايَتك. )

مثل بثالث جمل تبداأ بفعل، على اأن يكون نوع الفعل مختلًفا في كل جملة:  . 2
اأ. 

ب. 

ج. 

اإذا ُبدئت اجلملة بحرف فهذا يعني اأحد الحتمالت التالية:
• احلرف زائد على اأ�صل اجلملة.	
• يف اجلملة تقدمي وتاأخري.	
• يف اجلملة حذف.	

إثراء
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مكونات الجملة الفعلية الدر�س 
الأول 1

 اأكمل كل جملة مما يلي باإ�سافة كلمة واحدة اإليها، ثم اأكمل ال�ستنتاج بعدها:     . 3
اأ. ح�صر  اليوَم متاأخًرا.

ب. ا�صتعدَّ  قبل اأن يح�صر اإلى املدر�صة.
ج. يتكون  من اأربعة طوابق. 

د. اأقبل  وال�صعادة تعلو حُمّياه.
ه�. ي�صافر   اليوم اإلى مكة.

و. اعتذر   لأ�صتاذه.
ز. يحب  اخلري لإخوانه.

االستنتاج:

مكونات الجملة الفعلية الأ�سا�سّية هي  و 

تاأمل الأمثلة التالية ثم اأكمل ال�ستنتاج بعدها:     . 4
اأ. قال تعالى: زبڭ  ڭ  ۇ  ۇرب  [يو�صف: 36].

ب. زبۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ىرب [املائدة: 30].
ج. األقى الق�صيدة طالب جنيب.

د. تزدحم يف ال�صباح ال�صوارع ب�صّيارات املوظفني.
ه�. وقف على غ�صن ال�صجرة بلبل ح�صن ال�صوت.

ا�س اأْمواُت وَعا�َس قوٌم وُهم يفيِ النَّ ُمهم   و. قال ال�صافعي:  قد ماَت ق�وٌم وَما َماَتْت م�ك�اريِ
ز. يخطط طرق املدينة مهند�صون بارعون.

ح�صن اخللق �صبب للفوز باجلنة ودليل على كمال الإميان, اإنه الأثر الطيب الذي نرتكه فيمن حولنا, فما اأجمل 
اأن ن�صع ب�صمة مميزة يف نفو�س النا�س ونرتك خلفنا �صرية عطرة ل تن�صى.

مهارات حياتية
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االستنتاج:

عالقة ال�صم الذي حتته خط يف اجلمل ال�صابقة بالفعل الذي يف بداية اجلملة هو اأنه الذي   	•
الفعل؛ لذا فهو ي�صمى 

احلالة الإعرابية لالأ�صماء التي حتتها خط هي 	•
عالمة  تختلف باختالف 	•

مثل لما يلي في جمل مفيدة:     . 5
اأ. فاعل عالمة رفعه الواو:

ب. فاعل عالمة رفعه ال�صمة الظاهرة:
ج. فاعل عالمة رفعه الألف:

د. فاعل عالمة رفعه ال�صمة املقدرة على اآخره منع من ظهورها التعذر:
ه�. فاعل عالمة رفعه ال�صمة املقدرة على اآخره منع من ظهورها الثقل:
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الدر�س 1
الأول

ةيلعفل  تلموم  تانوكم

حدد الفاعل في الجمل التالية, وبين عالمة رفعه:  . 6

عالمة رفعهالفاعلاجلملةم
قال تعالى: زب ٺ  ٿ   ٿ          ٿ  ٿ  ٹ    ٹ        ٹ رب  [ق: 17].1
قال تعالى: زبۉ  ې  ې      ې   ې  ىرب [فاطر: 43]. 2
قال تعالى: زبک  گ  گ  گرب [التوبة: 51]. 3
قال تعالى: زب ڱ  ں   ں  ڻ  ڻرب  [العنكبوت: 49].4
 قد ي�شقى ذو العقل بعقله!6

حدد الفاعل في الجمل التالية:  . 7

اأ. قال تعالى: زبۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅرب  [طه: 86].
ب. يبداأ كل عام توافد احلجاج اإلى بيت اهلل احلرام يف �شهر ذي القعدة.

ج. قال تعالى: زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ رب [فاطر: 12].
د. يحتفل امل�شلمون هذه الأياَم بعيد الفطر ال�شعيد.

اٌح وثغُرك با�شُم ووجُهك و�شَّ رُّ بَك الأبطاُل كْلَمى هزميةً  هـ. قال املتنبي:  َتُ
ـْبـِع الـلئـيِم وتلك خـديـعـُة الطَّ و. قال املتنبي:  يــرى اجُلَبـنـاُء اأن اجُلْبَ حـزمٌ 

�سع دائرة على الكلمة ال�سحيحة مما بين القو�سين فيما يلي:  . 8

اأ. يحر�ص )الأَب/الأُب/ الأِب( على اأبنائه.
ة. ب. اأ�شلم هذا اليوم  )امراأًة / امراأٍة / امراأٌة( من دولة اأجنبيَّ

ج. در�ص ) اأخاك / اأخيك / اأخوك( ال�شريعة واأتقنها.
د. يحتاج اليوَم )ال�شباُب / ال�شباَب / ال�شباِب( اإلى فر�شة لإثبات قدراتهم.   

هـ. �شينال )املجتهدون /املجتهدين( اأجرهم.
و. اإذا �شكن القلَب )الإمياَن / الإمياِن / الإمياُن( هانت م�شائب الدنيا.

ز. اإمنا يجيد ال�شعر )ذو / ذا / ذي( الفطرة واملوهبة.
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�سحح الخطاأ في عالمة رفع الفاعل في الجمل التالية، مع ذكر ال�سبب: . 9

ال�سببال�سواباجلملةم

1. ي�صعى عنَد اخل�صومةيِ خياريِ النا�سيِ بالإ�صالحيِ

يعامُل القا�صُي املُتخا�صمنييِ بال�ّصوّية.2

ي�صاعد اأخاك املحتاجني.3

يحر�س املوؤمنني على ر�صا ربهم.4

اقرتب املت�صابَقني من خطِّ النهاية.5

قال لبيد بن ربيعة:6
لعمُرك ما تدري الطوارَق باحل�صى

انُع      ول زاجراُت الطرييِ ما اهلل �صُ

تبت�صُم احلياةيِ للمتفائل. 7
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الدر�س 1
الأول

مكونات الجملة الفعلية

حدد فاعل الأفعال التي تحتها خط في الجمل التالية بال�ستفادة من الإثراء المرفق:     . 10
اأ. قال تعالى: زبى  ى  ائ  ائ          ەئ  ەئ  رب  [طه: 73]. 

وتبقى الديار بعدنا وامل�صانع ب. قال لبيد بن ربيعة: َبلينا وما تبلى النجوم الطوالع  

فُلّجته املعروف واجلود �صاحله ج. قال اأبو متام: هو البحر من اأي النواحي اأتيَته  

ة ُتك�َصُب    اإن القلوَب مع املودَّ د.  قال حافظ اإبراهيم: اجعل �صعاَرك رحمًة ومودًة  

فلما قال قافيًة هجاين  ه�.  قال معن بن اأو�س: وكم علمُته نظَم القوايف  

فال تقنْع مبا دون النجوم. و. قال املتنبي: اإذا غامرَت يف �صرٍف مروم   

ز. �صاعد من ي�صتحق امل�صاعدة.

قد ياأتي الفاعل �صمرًيا مت�صاًل بالفعل, مثل )ذهبُت( اأو �صمرًيا م�صترًتا مثل: حممد ذهب.

إثراء
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عد اإلى مراجعك، اأو اإلى اأحد المواقع اللغوية، وحدد الموا�سع التي يكون فيها الفاعل م�ستتًرا . 11

جواًزا ووجوًبا.           

مثل لما يلي في جمل مفيدة:     . 12
اأ. فعل اأمر فاعله �صمري مت�صل.

ب. فعل ما�س فاعله تاء املخاطبة.

ج. فعل م�صارع فاعله �صمري م�صترت تقديره )هو(.

د. فعل اأمر فاعله �صمري م�صترت تقديره )اأنت(.

ه�. فعل ما�س فاعله �صمري م�صترت تقديره )هي(.

و. فعل م�صارع فاعله ا�صم ظاهر, وعالمة رفعه الألف.

ز. فعل م�صارع فاعله �صمري م�صترت تقديره )نحن(.
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الدر�س 1
الأول

مكونات الجملة الفعلية

اإجابتك . 13 �سحة  من  تحقق  ثم  رفعه،  عالمة  وبيِّن  فيه،  فاعل  كل  ح��دد  ثم  التالي،  الن�س  اق��راأ 

بمطابقتها بالحل في نهاية الكتاب:        
يف الهزيع الأخري من الليل نادى املوؤذن ل�صالة الفجر, فقام الوالد من نومه, يردد خلف املوؤذن, فاأيقظ اأهل 
العمل,  اإليهم, فقال: يحثنا ديننا على  العودة حتدث  امل�صجد, وعند  ال�صالة يف  لأداء  اأبنائه  بيته, وذهب مع 

ويدعونا اإلى الإخال�س فيه, فيا اأبنائي, عليكم باجلد والإخال�س, وتذكروا, قول ال�صاعر:

يع�س اأبد الدهر بني احلفر ومن يتهيب �صعود اجلبال     

عالمة رفعهالفاعل 
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تقول العرب: املرء خمبوء حتت ل�صانه. وذلك اأن الإن�صان اإذا تكلم ُعرف م�صتوى علمه وعقله؛ فلنحر�س على اأن 
يقدم كالمنا �صورة ح�صنة مل�صتوانا.

مهارات حياتية

اأكمل اإعراب الفاعل في الجمل التالية:     . 14

اأ. قال تعالى: زب ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ    جب  حب  خب رب  [الأعلى: 15-14].

من: ا�صم مو�صول مبنى على يف حمل  فاعل.  
    ب. قال عليه ال�صالة وال�صالم:)من يرد اهلل به خريًا يفقهه يف الدين( [متفق عليه].

فاعل الفعل )يفقهه(: �صمري م�صترت  تقديره   
ج. يتوا�صى امل�صلون بت�صوية ال�صف عند كل �صالة.

الم�سلون: فاعل مرفوع, وعالمة رفعه  لأنه جمع مذكر �صامل.  
د. راأيُت ل�صاَن املرءيِ وافَد عقليِه     وعنواَنه فانظر مباذا ُتَعْنَوُن

التاء في )راأيت(: �صمري مت�صل مبنى على  يف حمل  فاعل.  
ه�. ال�صاهدان يح�صران غدا اإلى املحكمة.

الألف في )يح�سران( �صمري مت�صل  على ال�صكون يف  رفع   
و. اتق اهلل وا�صَع اإلى اخلري.

فاعل الفعل )اتق( �صمري  تقديره   
ز.  قال اأعرابي: اهلل يخلف ما اأتلف النا�س والدهر يتلف ما جمعوا.

فاعل )جمعوا(:      
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الدر�س 
الثاين مكونات الجملة االسمية2

التمهيدية النشاطات

حدد الجملة التي تبداأ با�سم مما يلي:     . 1
اأ. قال تعالى: زب چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈرب  [البقرة: 261].

ب. قال تعالى: زب ہہ  ہ     ہ  ھ رب [هود: 49].
ج. قال تعالى: زبٻ  ٻ  ٻ   پپ  پرب  [البقرة: 2].

د. قال تعالى زب ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ رب  [غافر: 19].
ه�. قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »نحن � معا�صر الأنبياء� ل نورث, ما تركناه �صدقة« [متفق عليه].

ها          من اُلذلِّ ت�صفو لالأبيِّ وتعُذُب  و. قال اإليا�س فرحات: حياُة م�صّقاٍت ولكْن لُبعديِ
روَن.  ز. هوؤُلءيِ ُعّماٌل ماهيِ

اأكمل ما يلي:     . 2

اأ. الأ�صماء التي عالمة رفعها ال�صمة الظاهرة هي  و  و 
ب. الأ�صماء التي عالمة رفعها ال�صمة املقدرة هي  و 

ج. الأ�صماء التي عالمة رفعها الألف هي 
د. الأ�صماء التي عالمة رفعها الواو هي  و 

اأكمل القائمة التالية بما تعرف من الأ�سماء المبنية:     . 3

الأ�سماء املو�سولةاأ�سماء الإ�سارةاأ�شماء ال�شرطاأ�سماء ال�ستفهامال�سمائر

الذيهذامنكيفاأنا 
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اأكمل الجمل التالية بمعلومة منا�سبة عن ال�سم الذي ُبدئت به الجملة، ثم اأكمل ال�ستنتاج . 1

بعدها:     
اأ. الإماُم الذي �صّلى بنا الظهَر يف امل�صجديِ يوَم اأم�سيِ 

دقُة على الفقراءيِ الأقاربيِ  ب. ال�صّ
ج. اأطباُء امل�صت�صفى 

د. النافذتان 
ه�. الكتاُب الذي يف اخلزانةيِ 

و. الأمهاُت 

االستنتاج:

ال�صم الذي تبداأ به اجلملة ي�صمى:  واملعلومة التي تقدمها اجلملة عنه ت�صمى 	•
احلالة الإعرابية للمبتداأ واخلرب هي: 	•
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مكونات الجملة االسمية الدر�س 
الثاين 2

بال�ستفادة من الإثراء المرفق حدد المبتداأ والخبر في الجمل التالية:     . 2

اخلرباملبتداأاجلملةم
قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »خري اخلّطائني التوابون« [�صحيح اجلامع ].1
لقاء الإخوان جالء الأحزان.2
ال�صالة تزكي النفو�س.3
الأ�صجار اأغ�صانها كثيفة.4
5 . الأعماُل بالنياتيِ
قال تعالى: زب پ  پ  پ  ڀڀ رب [الفتح: 10].6

 قال املتنبي: 7
تاُب  َنى �َصْرُج �صابٍح        َوَخرُي َجلي�ٍس يف الّزمانيِ كيِ اأَعزُّ َمكاٍن يف الدُّ

الكتاب �صديق اإن هجرته �صرب, واإن اأقبلت عليه منحك خزائنه, والقراءة هواية ترثي عاملك وت�صقل فكرك 
وتو�صع مداركك, كما اأن القارئ اجلّيد  هو ُمتحّدث جّيد؛لأّنه �صاحب خمزون ل ين�صب  ا�صتمده من مداومة 

القراءة ؛  فاتخذ لنف�صك مكتبة خا�صة واخرت لها اأح�صن الكتب واأنفعها. 

مهارات حياتية

التي  املعلومة  هو  واخلرب  املبتداأ,  هو  اجلملة  به  تبداأ  الذي  ال�صم 
يريد املتكلم باجلملة اأن يقدمها عن ال�صم الذي بداأ به جملته.

إثراء
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ع الجمل ال�سمية التالية على غرار الأمثلة المعطاة:     . 3 و�سِّ

اجلملة بعد التو�سيعاجلملة الأ�سا�سية
املجرم � واإن طال الزمن � حما�صب.املجرم حما�صب.

الأب رحيم باأبنائه يف كل اأحواله.الأب رحيم.

اخلري وافر.
هذا رائع.

اأنت حمافظ.
امل�صلون خا�صعون.

الرحلة ممتعة.

ا تحت المبتداأ في الجمل التالية، ثم بين نوعه )مبني/ معرب( وعالمة بنائه اأو اإعرابه:      . 4  �سع خطًّ

عالمة بنائه/ اإعرابهنوعه )مبني/معرب(اجلملةم

قال تعالى: زبى  ى  ائرب [اإبراهيم: 52].1

ڃ  2 ڃ   ڃ   ڃ       ڄ   زب ڄ   تعالى:  قال 
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  رب [املنافقون: 7].

ېئ  3 ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ    زب  تعالى:  قال 
ىئرب [االكهف: 15].

قال تعالى: زب ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ رب [البقرة: 134].4
املناران امل�صاءان هاديان لل�صفن.5
املوؤمنون رحماء بينهم.6
اأبوك حممود الأخالق.7
اإدارة املدر�صة تكرم املتفوقني كل عام.8
الأمهات يبذلن كل جهد لرتبية اأبنائهن.9
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مكونات الجملة االسمية الدر�س 2
الثاين

ا تحت الخبر في الجمل التالية، ثم بين نوعه)مبني/ معرب( وعالمة بنائه اأو اإعرابه:     . 5 �سع خًطّ

عالمة بنائه/ اإعرابهنوعه )مبني/معرب(اجلملةم
قال تعالى: زبٱ  ٻ  ٻٻرب  [الن�صاء: 45].1
قال تعالى: زب ھ  ھ   ھ  ھرب [احلديد: 21].2
قال ملسو هيلع هللا ىلص: »املوؤمن اأخو املوؤمن« [اأخرجه الطرباين ].3
من 4 امل�صلمون  �صلم  من  »امل�صلم  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال   

ل�صانه ويده« [متفق عليه ].
الطفالن مولعان بالق�ص�س.5
اأحداث الق�صة مثرية.6
الرفاوؤون بارعون يف اإ�صالح الثياب.7

مّثل لما يلي في جمل مفيدة:     . 6
اأ. مبتداأ عالمة رفعه ال�صمة الظاهرة.

ب. خرب عالمة رفعه الألف.

ج. مبتداأ عالمة رفعه ال�صمة املقدرة منع من ظهورها التعذر.

د. خرب عالمة رفعه ال�صمة املقدرة منع من ظهورها الثقل.

مبتداأ عالمة رفعه الواو؛ لأنه من الأ�صماء اخلم�صة. ه�. 

و. خرب جمع مذكر �صامل.

ز. مبتداأ مبني على الفتح.
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ا�ستخرج المبتداأ والخبر من العبارات التالية:     . 7
قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف حجة الوداع: »اأيها النا�س, اإن ربكم واحد, واإن اأباكم واحد, كلكم لآدم, واآدم  اأ. 

من تراب« [رواه اأحمد واأبو داود ].
املبتداأ  اخلرب  
املبتداأ   اخلرب  

قال عبا�س حممود العقاد: )القراآُن كتاُب تبليٍغ واإقناٍع وتبينٍي, وقواُم هذه الف�صيلةيِ فيهيِ التوافُق التامُّ  ب. 
بني اأركانه واأحكامه, وبني عقائده وعباراته(.

املبتداأ   اخلرب  
املبتداأ   اخلرب  

قال اأعرابي ميدح قومَا: )اأولئَك قوٌم قد �صغت اآذاُن املجديِ اإليهم(. ج. 
املبتداأ   اخلرب  
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مكونات الجملة االسمية الدر�س 2
الثاين

ا�ستخرج المبتداأ والخبر من الجمل التالية، واأعربهما م�ستفيًدا من النماذج:     . 8
اأ. قال تعالى: زبڱ  ڱ  ڱ ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻرب [البقرة: 259].

هي: �صمري مبني على الفتح يف حمل رفع مبتداأ.
خاوية: خرب مرفوع, وعالمة رفعه ال�صمة الظاهرة على اآخره.

ب. احلّق اأبلج.
احلق: مبتداأ مرفوع,وعالمة رفعه ال�صمة الظاهرة على اآخره.

اأبلج: خرب مرفوع, وعالمة رفعه ال�صمة الظاهرة على اآخره.
ج. زب  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀرب [الأنعام: 155].

هذا: ا�صم ا�صارة مبني على ال�صكون يف حمل رفع مبتداأ. 
كتاب: خرب مرفوع وعالمة رفعه ال�صمة الظاهرة على اآخره.

د. زب   ٱ  ٻ   ٻ رب [البقرة: 197].
 

م�صاعدو املحتاجني ماأجورون عند ربهم. ه�. 

و. مكة املكرمة مهوى اأفئدة امل�صلمني.

ز. اأبو العتاهية رائد �صعر الزهد.
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�سحح الخطاأ في عالمة اإعراب المبتداأ اأو الخبر في الجمل التالية مع بيان ال�سبب:     . 9

ال�سببال�سواباجلملةم
املهتمون بالآثاريِ واملتاحفيِ كثريين يف وطننا.1
الأنبياُء معلمي النا�سيِ اخلرَي.2
اأبا الأ�صوديِ الدوؤيل وا�صُع اللبنةيِ الأولى يف علميِ النحو.3
4. الفريقنييِ حتى الآَن متعادلنيِ
الذكرياتيِ �صدى ال�ّصننَي.5
6. مكُة املكرمُة مهبَط الوحييِ الأوليِ
درو�ُس النحويِ � حتى الآَن � �صهلًة.7

عد اإلى مراجعك اأو اإلى اأحد المواقع اللغوية، واذكر الموا�سع التي يجوز فيها اأن يكون المبتداأ . 10

نكرة، مع التمثيل لكل منها.           
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يمسالا تلمولم تانوكم الدر�س 2
الثاين

حدد م�سّوغ االبتداء بالنكرة في الجمل التالية:     1 11
اأ1 قال تعالى: زب ىئ  ىئ  ىئیرب [النمل: 62]1

ب1 قال تعالى: زب ٿ   ٿ  ٹٹ رب [البقرة: 7]1

ج1 قليل يكفي خري من كثري ُيطغي1

د1 كلٌّ مي�ّسٌر ملا ُخلق له1

اإال احلماقة اأعيت من يداويها هـ1 قال ال�ساعر: لكلِّ داء دواٌء ي�ستطبُّ به  
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�إجابتك 2 12 �صحة  من  تحقق  ثم  �لتالي,  �لن�ص  من  و�لخبر  و�لمبتد�أ  و�لفاعل  �لفعل  ��صتخرج 
بمطابقتها بالحل في �آخر �لكتاب:     

ملا انتقل ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإلى الرفيق الأعلى اجتمع املهاجرون والأن�سار يف �سقيفة بني �ساعدة؛ ليختاروا خليفة 
للم�سلمني، فقال احلباب بن املنذر: منا اأمري، ومنكم اأمري، فاإن عِمل املهاجريُّ يف الأن�سارّي �سيًئا رد عليه، واإن 
- املهاجرين - اأول النا�س  عمل الأن�ساريُّ يف املهاجرّي �سيًئا رد عليه222 فرد عليه اأبو بكر ال�سديق �: نحـن 
هم بر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رِحًما، واأنتم اإخواننا يف الإ�سالم و�سركاوؤنا  اإ�سالًما، واأكرمهم اأح�ساًبا، واأو�سطهم داًرا، واأم�سُّ

يف الدين، ن�سرمت، ووا�سيتم فجزاكم اهلل خرًيا، فنحن الأمراء، واأنتم الوزراء2

�خلرب�ملبتد�أ�لفاعل�لفعل

�كتب فقرة بعنو�ن )�لجّو في بالدي( مر�عًيا �أن تكون كل جملها ��صمّية, و�أن تتنوع عالمة رفع 2 13

�لمبتد�أ و�لخبر فيها:           
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الدر�س 
الثالث أنواع الخبر3

التمهيدية النشاطات

اربط فقرات القائمة )اأ( بما ينا�سبها في القائمة )ب(:. 1

القائمة )ب(مالقائمة )اأ(م
ظرف زمان وم�صاف اإليه�صيخ كبري1
م�صاف وم�صاف اإليهفوق املبنى2
جار وجمرورقبل الظهر3
جملة ا�صمية�صوت الرعد4
جملة فعلّيةيف املعمل5
�صفة ومو�صوفاجلّو غائم.6
ظرف مكان وم�صاف اإليهو�صلت البارحة.7

اأكمل كل عبارة مما يلي بكلمة واحدة:     . 2

نى يف   اأ. الغيِ
ب. الن�صراف بعد  

ج. احلقيقة ك�  
د. الختبار اأ�صئلته  

ه�. الليل  
و. املري�س حالته 

ز. ال�صم�س  �صعاعها.
�سع مبتداأ منا�سًبا في كل فراغ مما يلي:. 3

اأ.  عند املقدرة.
ب.  موجودان.

ج.  يفي بوعده.

د.  من �صرارة.
ه�.  جدوله مزدحم.

و.  يف الطريق.
ز.  كله خري.
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ا�ستخدم كالًّ مما يلي خبًرا لمبتداأ منا�سب:. 1

اأ. )�صمته الوقار(  
ب. )كال�صمعة(  

ج. )يهتم ب�صمعة وطنه(  
د. )فتاة موهوبة(   

ه�. )قا�س عادل(  
و. )غرفة الإدارة(  

ز. )خطاأ(  
�سع دائرة حول الخبر )المعلومة التي قدمتها كل جملة عن المبتداأ( فيما يلي:. 2

اأ. الكتاُب فائدته عظيمة.
ب. ال�صباُب مرحلة زاهية.

ج. حقُّ الأمِّ قبل كل احلقوق.
د. الوطُن غنيٌّ برجاله.

ه�. الت�صامُح يرفُع �صاحَبه.
و. الرجوُع عن اخلطاأ خرٌي من التمادي فيه.
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أنواع الخبر الدر�س 
الثالث 3

غّير �سياغة جملة الخبر  )التي تحتها خط(  كما في المثالين ثم اأكمل ال�ستنتاج:. 3

القائمة )ب(القائمة )اأ(م
يعلو القراآن بحامله.القراآن يعلو بحامله.1
ن ال�صماء.2 النجوم تزيِّ
يعرف املتفوقون اأهدافهم.املتفّوقون يعرفون اأهدافهم.3
القناعة تغني �صاحبها.4
 الطائر يتباهى بجناحيه.5
المتحان يقي�س قدرات الطالب.6
امل�صلم ياأمر بالمعروف.7

االستنتاج:

نوع اجلملة يف القائمة )اأ(  بينما نوعها يف القائمة )ب( 	•
املبتداأ يف القائمة )اأ( اأ�صبح  يف القائمة )ب(.	•
نوع اخلرب يف جمل القائمة )اأ( جملة 	•

اأكمل الإعراب فيما يلي:. 4
اأ. احلياء ُيزّين �صاحَبه.

احلياء: مبتداأ مرفوع, وعالمة رفعه   
يزين: فعل م�صارع مرفوع, وعالمة رفعه  على اآخره. والفاعل �صمري م�صترت تقديره   

)هو( يعود على )احلياء(.  
�صاحبه: �صاحب: مفعول به من�صوب, وعالمة ن�صبه  على اآخره, وهو م�صاف,    

والهاء �صمري مت�صل مبني على ال�صم يف حمل جر م�صاف اإليه. واجلملة الفعلّية )يزين �صاحبه( يف    
حمل خرب املبتداأ.  

الوطن يعلو باأبنائه. ب. 
الوطن:      

يعلو: فعل  مرفوع, وعالمة رفعه ال�صمة   منع من ظهورها    
لأنه  

اآخ��ره, وه��و م�صاف,  اأب��ن��اء: ا�صم جم��رور, وعالمة ج��ره  على  باأبنائه: الباء حرف جر. 
والهاء �صمري مت�صل  على  يف حمل  م�صاف اإليه.
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غّير �سياغة جملة الخبر  )التي تحتها خط( كما في المثال ثم اأكمل ال�ستنتاج:. 5

القائمة )ب(القائمة )اأ(م
نهاية التطرف وخيمة.التطرف نهايته وخيمة.1
احلقُّ طريقه وا�صح.2
ال�صباب طموحاته عالية.3
 الطبيعة مناظرها جميلة.4
املري�س حرارته مرتفعة.5
الثوب بيا�صه نا�صع.6
ال�صدقة اأجرها عظيم.7

االستنتاج:

نوع اجلملة يف القائمة )اأ(  ونوعها يف القائمة )ب( 	•
نوع اخلرب يف القائمة )اأ( جملة 	•
التغيريات التي حدثت يف جمل القائمة )ب( هي تقدمي  الثاين وحذف  وجميء 	•

املبتداأ  مكانه.

اأكمل الإعراب فيما يلي:. 6
اأ. ال�صناعة م�صتقبلها واعد.

ال�صناعة: مبتداأ مرفوع, وعالمة رفعه    
م�صتقبلها: م�صتقبل: مبتداأ ثان مرفوع, وعالمة رفعه  وهو م�صاف, و)ها( �صمري    

مت�صل مبني على ال�صكون يف حمل    
واعد: خرب املبتداأ الثاين مرفوع, وعالمة رفعه  واجلملة ال�صمّية )م�صتقبلها   

واعد( يف حمل  خرب املبتداأ الأول )ال�صناعة(.  
ب. الأم قلبها رحيم.

الأم: مبتداأ  وعالمة    
قلبها: قلب:  ثان مرفوع وعالمة    وهو  و)ها(  

�صمري مت�صل مبني على ال�صكون يف حمل   
رحيم: خرب املبتداأ الثاين مرفوع, وعالمة رفعه   واجلملة ال�صمّية )قلبها    

.) رحيم( يف حمل  املبتداأ الأول )  
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أنواع الخبر

حدد نوع الخبر في الجمل التالية:. 7

اجلملةم
نوع اخلرب

جملة 
فعلية

جملة 
غري ذلكا�سمية

التفّوق نتيجة لعمل �صاّق.1
املعايل طريقها �صعب.2
اخلرب �صُيعلن م�صاء.3
الإميان بالق�صاء والقدر يجلب الطماأنينة.4
الربُّ ح�صن اخللق.5
التقوى يف القلب.6
املوهوب كنز ثمني.7
امل�صتقبل اأمامك.8

اأكمل الجمل التالية بخبر وفق ما هو مطلوب اأمامها:. 8

)زمان( احلفل  اجلمعة القادمة.  اأ. 
)جار وجمرور( قيمة الإن�صان     ب. 

)مكان( حمطة الوقود  املخرج القادم.  ج. 
)جملة فعلية( ال�صوم  النفو�س.   د. 

)جملة ا�صمية( التدخني  كثرية.   ه�. 
)جار وجرور( ال�صالمة     و. 
)جملة فعلية( املكتبة  روادها.   ز. 

الدر�س 
الثالث 3

ا وجمروًرا �صبه جملة. يطلق على اخلرب اإذا كان ظرف زمان اأو مكان اأو جارًّ

إثراء
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من اأراد اأن يعرف قيمة ال�صرب, وثوابه فليتاأمل  الآيات )155- 157( من �صورة البقرة.

مهارات حياتية

اأكمل الإعراب فيما يلي:. 9

اأ. قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال�صرب عند ال�صدمة الأولى«  [رواه البخاري ].
ال�صرب: مبتداأ مرفوع, وعالمة رفعه

عند: ظرف  وهو م�صاف 
ال�صدمة  وعالمة  
الأولى: �صفة ل� )ل�صدمة( جمرورة مثله, وعالمة    

و�صبه اجلملة )عندال�صدمة الأولى( يف حمل  خرب.
ب. العفو من كرمي الأخالق.

العفو: 
من: حرف جر.

كرمي:  وهو م�صاف.
الأخالق:  

و�صبه اجلملة )من كرمي  الأخالق( يف حمل  

ج. احلق فوق اجلميع.
احلق: مبتداأ 

فوق:  ظرف  مبني على  وهو  
اجلميع:  وعالمة جره 

و�صبه اجلملة )فوق اجلميع( يف حمل  خرب. 
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أنواع الخبر الدر�س 
الثالث 3

10. حدد نوع الخبر في الجمل التالية:
نوعهاخلرباجلملةم

قال تعالى: زب ہ  ھ  ھ   ھرب   [النور: 35].1   
الإ�صالم حما�صنه متعددة.2
الأم رحمة مهداة.3
زلة الراأي تن�صي زلة القدم.4
العامليِ ثروة لوطنه.5
6. اجلدُّ طريُق التفّوقيِ
هذا خطيٌب مبدٌع.7

مثل ملا يلي يف جمل مفيدة:. 11

اأ. خرب مفرد, وعالمة رفعه الألف:

ب. خرب جملة ا�صمية:

ج. خرب جملة فعلية:

د. خرب �صبه جملة )جار وجمرور(:

ه�. خرب �صبه جملة )ظرف زمان(:

و. خرب �صبه جملة )ظرف مكان(:

ز. خرب مفرد, وعالمة رفعه ال�صمة املقدرة على اآخره:

اإذا مل يكن اخلرب جملة )ا�صمية/فعلية( ول �صبه جملة )ظرف/ جار وجمرور( فهو مفرد.
والأ�صل اأنه كلمة واحدة, ولكن هذه الكلمة قد تكون م�صاًفا فياأتي بعدها م�صاف اإليه, مثل: )خالد 

طويل القامة( اأو ياأتي بعدها �صفة لها, مثل: )فاطمة بنت موهوبة(.

إثراء
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حدد الجمل ال�سمية في الن�س التالي،  وبين نوع خبرها، ثم تحقق من �سحة اإجابتك بمطابقتها . 12

بالحل في نهاية الكتاب:     

اآثارها فاأمامه نفائ�س, ل تفنى  اأح�صن لغة العرب! والذي يبحث عن  البيان, فما  اللغة العربية لغة �صاطعة 
ّر جاهل, والعربية تعي�س على  عجائبها, اإنها الكنز الدفني, والقول املبني, فمن املنكر لهذه الأ�صرار؟ اإمنا هو غيِ

الرغم منه, والعربية تزدهر, واحلق الباقي, والباطل الفاين.

نوع خربهااجلملة ال�سمية

ار�سم منظًما بيانّيا يمثل اأنواع الخبر.. 13
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أنواع الخبر الدر�س 3
الثالث

ن�ساطات �سفهّية:      . 14

الثانية ت�صعه يف جملة  الأولى يف جملة خربه مفرد, واملجموعة  اأ. يقرتح املعلم مبتداأ, ت�صعه املجموعة 
خربه جملة ا�صمية, واملجموعة الثالثة ت�صعه يف جملة خربه جملة فعلية, واملجموعة الرابعة يف جملة 

خربه �صبه جملة.
ب. يقرتح الطالب الأول خرًبا, والطالب الثاين ي�صع له مبتداأ منا�صًبا, والطالب الثالث يحدد نوع اخلرب.

ج. ياأتي املعلم بجملة ا�صمية خربها مفرد, ويطلب من الطالب الأول و�صف اخلرب, ويطلب من طالب اآخر 
جعل اخلرب م�صاًفا.

 عد إلى أحد كتبك الدراسية في التخصصات األخرى، واستخرج منها ما يلي: 

اأ. فاعاًل عالمة رفعه ال�صمة.

ب. فاعاًل عالمة رفعه الألف اأو الواو.

ج. فاعاًل �صمرًيا م�صترًتا.

د. فاعاًل �صمرًيا مت�صاًل.

ه�. خرًبا مفرًدا.

د. خرًبا جملة.

ه�. خرًبا �صبه جملة.

مشروع
الوحدة
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مذكرة/ مالحظات الطالب



الوحدة الثانية

2

نواسخ
الجملة االسمية



اأهداف الوحدة

مدة التنفيذ

مو�ضوعات الوحدة

الدر�س الأول: كان واأخواتها.

الدر�س الثاين: اإن واأخواتها.

الدر�س الثالث: ظن واأخواتها.

يتوقع من �لطالب بعد در��سة �لوحدة �أن:
  يتعرف )كان( واأخواتها.

  يتعّرف عملها يف املبتداأ واخلرب.
ا وتطبيقيًّا.   يعرب اأركان اجلملة ال�سمّية بعد دخول )كان( واأخواتها عليها نظريًّ

  يتعرف )اإن( واأخواتها.
  يتعرف عملها يف املبتداأ واخلرب.

ا    يعرب اأركان اجلملة ال�سمية بعد دخول )اإن( واأخواتها عليها نظريًّ
      وتطبيقيًّا.

  يتعرف )ظّن( واأخواتها.
  يتعرف عملها يف املبتداأ واخلرب.

ا وتطبيقيًّا.   يعرب اأركان اجلملة ال�سمية بعد دخول )ظّن( واأخواتها عليها نظريًّ

اأربعة اأ�سابيع
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كان وأخواتها

التمهيدية النشاطات

حدد المبتداأ والخبر, وبّين عالمة رفعهما في الجمل التالية:     . 1

�أ. كلٌّ مي�ّسٌر ملا خلق له.
�ملبتد�أ  عالمة رفعه 
�خلرب  عالمة رفعه 

ب. �لو�لد�ن يف كل �لأحو�ل حري�سان على �أبنائهما.
�ملبتد�أ  عالمة رفعه 
�خلرب  عالمة رفعه 

ج. �أخو �ملروءِة عملٌة �سعبٌة.
�ملبتد�أ  عالمة رفعه 
�خلرب  عالمة رفعه 

د. �لُعَمَر�ن ��سٌم ُيطلق على �أبي بكر وعمَر ر�سي �هلل عنهما.
�ملبتد�أ  عالمة رفعه 
�خلرب  عالمة رفعه 

هـ. خرُي �لنا�ِس �أح�سُنهم خلًقا.
�ملبتد�أ  عالمة رفعه 
�خلرب  عالمة رفعه 

و. �ملكفوفوَن ــ يف �لغالب ــ متفّوقوَن يف قدر�تهم �لعقلية.
�ملبتد�أ  عالمة رفعه 
�خلرب  عالمة رفعه 

ز. ُعْمُر �أخي �لأكرب ثالثون �سنًة.
�ملبتد�أ  عالمة رفعه 
�خلرب  عالمة رفعه 
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اأكمل الجدول التالي:     . 2

عالمة جرهعالمة ن�سبهعالمة رفعه ال�سمم
�لفتحة�ملفرد1
�لياء�ملثنى2
�ل�سمةجمع �لتك�سري3
�لك�سرةجمع �ملوؤنث �ل�سامل4
�لياءجمع �ملذكر �ل�سامل5
�لو�و�لأ�سماء �خلم�سة6
�لفتحة�ملمنوع من �ل�سرف7

مّثل لما يلي في جمل مفيدة:     . 3

�أ. مبتد�أ وخرب عالمة رفعهما �لألف:

ب. مبتد�أ وخرب عالمة رفعهما �ل�سمة �لظاهرة:

ج. مبتد�أ وخرب عالمة رفعهما �ل�سمة �ملقدرة:

د. مبتد�أ وخرب عالمة رفعهما �لو�و:

هـ. مبتد�أ عالمة رفعه �ل�سمة, وخربه عالمة رفعه �لو�و:
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 نشاطات
التعلـــم

تاأمل الأمثلة التالية, ثم اأكمل ال�ستنتاج بعدها:     . 1

كان اجلوُّ قبَل قليٍل غائًما.اجلوُّ قبَل قليٍل غائٌم.
لي�س العر�ُس اأكرَث مَن الطلِب.العر�ُس اأكرُث مَن الّطلِب.

ما زال الفريقاِن متعادَلنِي.الفريقاِن متعادلِن.
اأ�سبح التهّوُر اأكرَث اأ�سباِب احلوادِث املرورّيِة.التهّوُر اأكرُث اأ�سباِب احلوادِث املرورّيِة.

احر�ْس على الربِّ ما دام الوالداِن موجودين.احر�ْس على الرّب؛ فالوالداِن موجوداِن.
بات اجلنوُد مرابطني يف احلرا�سِة.اجلنوُد مرابطوَن يف احلرا�سِة.

االستنتاج:

و�سار  �ملبتد�أ   بقي  �لأول  �ملثال  وبعد دخول )كان( يف  و�خلرُب مرفوعني,  �ملبتد�أُ  كان  �أ. 
�خلرب 

ب. عند دخـول )كـان( �أو �إحـدى �أخـو�تـها على �جلمـلة �ل�سميـة ي�سـبح  ��سًما لـها, 
و  خرًب� لها. 

ج. يت�سح من �لأمثلة �لأخرى �أن �لأفعال  �لتي تعمل يف �ملبتد�أ و�خلرب عمل )كان( هي 
 و  و  و  و 

�لزمن  بـ  يف  �ت�ساف   تفيد  �أن )كــان(  �ملثالني  يت�سح من خالل معنى  د. 

• بـ	 و�أن )لي�س( تفيد نفي �ت�ساف 
• و�أن )�أ�سبح( تفيد 	
• و�أن )ما د�م( تفيد وقت �ت�ساف  بـ	
• و�أن )بات( تفيد �ت�ساف �ملبتد�أ باخلرب وقت 	
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اأدخل )كان( اأو اإحدى اأخواتها على الجمل التالية, وغّير ما يلزم:     . 2

�أ. �ل�ّسالُم �أمٌل حمّبٌب.

ب. �ملتخا�سماِن يف �ملحكمة.

ج. �لتطّوُر م�ستمرٌّ يف وطننا.

د. بع�ُس �لن�ساِء ر�ئد�ٌت يف حقل �ملعرفة �لإن�سانية.

هـ. �لتطّرُف طريٌق �إلى �لهاويِة.

و. �أبوك ـ و�إن بد� �أنه غا�سٌب منك ـ حمبٌّ لك.

ز. هذ� ر�أُيك يوَم �أم�س.

عد اإلى مراجعك, اأو اإلى اأحد المواقع اللغوية وا�ستكمل اأخوات )كان(:. 3

• �مل�سارع و�لأمر مما يت�سرف من )كان( و�أخو�تها يعمل عمل �ملا�سي.	
• )لي�س( و )ماد�م( فعالن جامد�ن )ل ياأتيان �إل يف �سيغة �ملا�سي(.	

إثراء
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احذف )كان( واأخواتها من الجمل التالية وغّير ما يلزم:. 4

�أ. �سار �لنهاُر ق�سرًي� مع دخوِل ف�سِل �ل�ستاِء.

كانت �حلياُة يف �جلزيرِة �لعربيِة �سعبًة قبَل توحيِد �ململكِة �لعربيِة �ل�سعوديِة. ب. 

ج. �أم�سى �جلوُّ بعَد نزوِل �ملطِر بارًد�.

د. ماز�ل يف �لّنا�ِس خرٌي كثرٌي.

هـ. يف عامِل �ليوِم �أ�سبَح �لنا�ُس م�سغولني بدوِن �ُسغٍل.

و. �سيظلُّ �لنا�ُس خمتلفنَي َرغَم �لتقاُرِب و�سهولِة �لّتو��سِل.

ز. لي�س كلُّ من �ّدعى ن�سرَة �لّديِن �سادًقا.
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مّثل لما يلي في جمل مفيدة:. 5

�أ. خرب لـ )كان( �أو �إحدى �أخو�تها, عالمة ن�سبه �لياء:

ب. خرب لـ )كان( �أو �إحدى �أخو�تها, عالمة ن�سبه �لفتحة �ملقدرة للتعذر:

ج. خرب لـ )كان( �أو �إحدى �أخو�تها, عالمة ن�سبه �لفتحة �لظاهرة:

د. خرب لـ )كان( �أو �إحدى �أخو�تها, عالمة ن�سبه �لك�سرة:

هـ. ��سم لـ )كان( �أو �إحدى �أخو�تها, عالمة رفعه �لو�و:

و. ��سم لـ )كان( �أو �إحدى �أخو�تها, عالمة رفعه �لألف:

ز. ��سم لـ )كان( �أو �إحدى �أخو�تها, عالمة رفعه �ل�سمة �ملقدرة للثقل:
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الدر�س 1
الأول

اكت وخأو ناك

اأكمل اإعراب ما تحته خط في الأمثلة التالية:. 6

اأ. اأ�صبح الجيُل اجلديُد يحبُّ القراءة.
اأ�صبح: فعل ما�ٍص ناق�ٌص مبنيٌّ على الفتح.  

اجليل: ا�صم )اأ�صبح(  وعالمة  ال�صمة الظاهرة.  
يحب: فعل م�صارع  وعالمة  ال�صمة الظاهرة. والفاعل �صمري م�صترت تقديره   

)هو( يعود على )اجليل(.
القراءة: مفعول به من�صوب واجلملة الفعلية )يحب   

القراءة( يف حمل خرب )اأ�صبح(
ب. كان الجواُد عندما �صقط متقّدًما على املناف�صني.

     كان: فعل ما�ص ناق�ص مبني على الفتح.
اجلواد:   
متقدًما:   

ج. التفّوُق والإبداُع لي�صا مق�صوَرين على جن�ٍص دوَن اآخَر.
لي�ص: فعٌل ما�ٍص ناق�ٌص مبنيٌّ على  واألف الثنني �صمري مت�صل مبني على  يف   

حمل  ا�صم )لي�ص(.
مق�صورين:   

د خبر كل واحد منها . 7 ف والجمود، وحدِّ ا�صتخرج الأفعال النَّا�صخة، وبين نوعها من حيث التَّ�صرُّ
في قول عبد الرحمن �صابي:

متى كان جوُفَك قبًحا خِرب وقـرُبـك للــماِء لـي�ص ارتـواء 
وحـــاذْر ِلَذِلك اأن تـ�صـتـِجــب فكن كالن�صوِر تعاُف الدنايا 
ومن باَت بالليِل ي�صكو الكِلب تـعـوْذ من الكـارهيـن لظِلك 

نوعه من حيث الت�صرف واجلمودالفعل النا�صخ
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بال�ستفادة من الإثراء المرفق حدد الناق�س والتام من )كان( واأخواتها في الأمثلة التالية, ثم . 8
تحّقق من �سحة اإجابتك بمطابقتها بالحل في نهاية الكتاب:

نوع )كان( واأخواتهااجلملةم
قال تعالى: زب چ      چ       چ  چ  ڇرب  [�ل�سورى: 53].1
قال تعالى: زب ې  ىى  ائ    ائ  ەئەئ رب  [�لبقرة: 280].2
قال تعالى: زب ڇ  ڇ  ڇ  ڇ رب [��لبقرة: 213]. 3
ا �إلى �هلل ر�جعونا4 كان �لذي خفت �أن يكونا          �إنَّ
 �إذ� �أ�سبحت معاًفى يف بدنك فاحمد �هلل.5
قال ب�سار بن برد: 6

�إذ� كنت يف كل �لأمور معاتًبا          �سديَقك مل تلَق �لذي ل تعاِتُبْه
�ِسرنا من بعِد �سالِة �لفجِر حتى �أم�سينا.7

مثل لما يلي في جمل مفيدة:. 9

االفعلم امثاله تامًّ مثاله ناق�سً
كان1
�سار2
ي�سبح3
ظل4
اأم�سى5
يبيت6
مادام7

• �لفعل �لتاّم هو �لذي يرفع �لفاعل.	
• �لفعل �لناق�س هو �لذي يحتاج �إلى ��سم وخرب.	
• تاأتي )كان( و�أخو�تها تاّمة �إل )ماز�ل( و )ما فتئ( و)لي�س(,	

إثراء
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الدر�س 1
الأول

كان وأخواتها

اأ�سلح الأخطاء النحوية في الجمل التالية:. 10

�أ. من �أ�سباِب �ل�سعادِة �أن يكوَن لديك عقاًل يفّكُر بالأف�سِل.

ى بها. ب. ماز�َل �ملعلمنَي منار�ٍت ُيقتَدُ

ج. كاَن �آباَءنا حري�سني على �أن يكونو� قدوًة لنا يف رجولِتهم.

ا يتعلُمُه مْن و�لَديِه. د. �ساَر �لطفَل �لآَن يتعلُم مَن �لإعالِم �أكرَث ممَّ

ماز�َل لدينا مّت�سًعا مَن �لوقِت ؛ لنطّوَر �أنف�َسنا. هـ. 

و. كانت نتيجُة �ملبار�ِة عادلٌة بنَي �لفريقني.

ز. �أ�سبَح �حلرمني �ل�سريفني رمًز� لهتماِم حكومِة �ململكِة �لعربيِة �ل�سعوديِة بر�حِة �حلجاِج.

رنا( تتحدث فيها عن التطّور في بالدنا على اأن ت�سمنها اأكبر قدر . 11 اكتب فقرة بعنوان )ُكنَّا ف�سِ
ممكن من الأفعال النا�سخة:
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الدر�س 
2الثاين إن وأخواتها

التمهيدية النشاطات

حدد الخبر في الجمل التالية, وبّين نوعه:     . 1

نوعهاخلرباجلملةم
ٿ  1 ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   زب  تعالى:  قال 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ رب [�لتوبة: 33].
قال تعالى: زب حئ   مئ  ىئ   يئ  جب رب [يون�س: 25].2
�لعلُم ي�سمو بالإن�ساِن �إلى مر�تِب �ملجد.3
�لعاقُل ل يرمي �لنا�َس باحلجارِة, وبيُته من زجاٍج.4
�لإهماُل عاقبُته وخيمٌة.5
�لِغنى غنى �لّنف�ِس.6
�جلنُة حتَت �أقد�ِم �لأمهاِت.7

د نوع الكلمات التي تحتها خط في الجدول التالي )ا�سم, فعل, حرف(:     . 2 حدِّ

نوع الكلمةاجلملةم
قال تعالى: زب  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱرب [�ملائدة: 27].1
نعَم �ل�سابُّ َمن يرعى حقَّ و�لديه.2
ل يلدُغ �ملوؤمُن من ُجحٍر مرتني.3
ل حكيَم �إل ذو جتربٍة.4
�إنما �ملوؤمنون �إخوٌة.5
هذ� ر�أيي, ولك ر�أُيك.6
قال �لمتنبي: 7

كفى بك د�ًء �أن ترى �ملوَت �سافًيا           وح�سُب �ملنايا �أْن يكنَّ �أمانيا
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إن وأخواتها الدر�س 
الثاين 2

مثل لما يلي في جمل مفيدة:     . 3

�أ. ��سم من�سوب, وعالمة ن�سبه �لفتحة �لظاهرة:

ب. ��سم من�سوب, وعالمة ن�سبه �لفتحة �ملقدرة:

ج. ��سم من�سوب, وعالمة ن�سبه �لألف:

د. ��سم من�سوب, وعالمة ن�سبه �لياء:

هـ. ��سم مرفوع, وعالمة رفعه �ل�سمة �لظاهرة:

و. ��سم مرفوع, وعالمة رفعه �ل�سمة �ملقدرة للتعذر:

ز. ��سم من�سوب, وعالمة ن�سبه �لك�سرة:
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 نشاطات
التعلـــم

تاأمل الأمثلة التالية, ثم اأكمل ال�ستنتاج بعدها:     . 1

بعد دخول احلروف النا�سخة عليهااجلمل ال�سميةم
�إّن �لوقَت متاأّخٌر.�لوقُت متاأّخٌر.1
ليَت �لليَل طويٌل.�لليُل طويٌل.2
لعّل �ملتفوقني مكرمون.�ملتفّوقون مكّرمون.3
�س وليَدها.�لأمُّ �ساهرٌة ُتّر�س وليَدها.4 علمُت �أّن �لأمَّ �ساهرٌة ترِّ
�لإنــفــاِق يف 5 على  ــاِل حري�ٌس  �مل ذو 

وجوِه �خلري.
�إنَّ ذ� �ملاِل حري�ٌس على �لإنفاِق يف وجوِه 

�خلري.
كاأّن �لكتاَب كنٌز ملن يعرف قيمته.�لكتاُب كنٌز مَلن يعرُف قيمَته.6
كلٌّ يع�سق �لعال, ولكّن طريَقها �سعٌب.كلٌّ يع�سق �لعال, وطريُقها �سعٌب.7

االستنتاج:

�أ. كان �ملبتد�أ و�خلرب مرفوعني, وبعد دخول )�إّن( يف �ملثال �لأول �سار �ملبتد�أ وبقي �خلرب 

لـها,                               ��سما  ي�سبح   �ل�سمية  �جلملة  على  �أخــو�تــهــا  �إحـــدى  �أو  )�إن(  دخــول  عند  ب. 
و خرب� لها. 

ج. يت�سح من �لأمثلة �لأخرى �أن �حلروف  �لتي تعمل يف �ملبتد�أ و�خلرب عمل )�إن( هي
 و  و  و  و 
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إن وأخواتها الدر�س 
الثاين 2

د. يت�سح من خالل �لأمثلة �أن:
  و  تفيد�ن �لتوكيد.	•
 و )كاأن( تفيد	•
 و تفيد �لتمّني	•
 و تفيد �لرتجي.	•
 و تفيد �ل�ستدر�ك.	•

هـ. )�إن( و�أخو�تها ميكن �أن تاأتي يف �أول �جلملة ما عد� 

اأدخل )اإّن( اأو اإحدى اأخواتها على الجمل التالية, وغّير ما يلزم:        . 2

�أ. �حلقُّ �أبلُج:

: ب. ر�يُة بالدي رمٌز للحقِّ

باُب يف هذ� �لع�سِر ُمَتَيّقُظوَن لالأخطاِر من حولهم: ج. �ل�سَّ

د. �لو�لد�ِن دعامتاِن ل�سموِدَك يف هذه �حلياِة:

هـ. �أخوك ِمثُلك يف �أخالقه وتفّوقه:

و. �لفتياُت قائماٌت مبا يجُب عليهّن خرَي قياٍم:

ز. �لفريقان فر�سا رهان:

التمني: هو طلب ح�سول �أمر مرغوب فيه.	•
الترجي: هو توقع ح�سول �أمر مرغوب فيه.	•

إثراء
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احذف )اإن( واأخواتها من الأمثلة التالية, وغّير ما يلزم:        . 3

ر يوًما. �أ. �إن ذ� �لف�سِل حمموٌد و�إن ق�سّ

ليت جيَل �ليوِم ملتزمون مبكارِم �لأخالِق �لتي �لتزم بها �آباوؤهم. ب. 

َر �لفرِج خرٌي لك. ج. لعّل تاأخُّ

د. كاأنَّ دعاَة �لفتنِة و�لتطرِف خفافي�ُس �لظالِم.

�إن هلِل عباًد� ��ستعملهم يف نفِع �لنا�ِس. هـ. 

و. ل �أظنُّ �أن ح�سَن �خللِق تعدُلُه ف�سيلٌة.

ز. لعل �سباَبنا ُيعيدون لالأّمة ريادَتها للعامل يف �لعلِم و�لتقّدِم.

مثل لما يلي في جمل مفيدة:        . 4

�أ. خرب لـ )�إن( �أو �إحدى �أخو�تها تكون عالمة رفعه �لألف:

ب. خرب لـ )�إن( �أو �إحدى �أخو�تها تكون عالمة رفعه �لو�و:

ج. خرب لـ )�إن( �أو �إحدى �أخو�تها تكون عالمة رفعه �ل�سمة �لظاهرة:

د. ��سم لـ )�إن( �أو �إحدى �أخو�تها تكون عالمة ن�سبه �لألف:

هـ. ��سم لـ )�إن( �أو �إحدى �أخو�تها تكون عالمة ن�سبه �لفتحة �ملقدرة:
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إن وأخواتها الدر�س 
الثاين 2

و. ��سم لـ )�إن( �أو �إحدى �أخو�تها تكون عالمة ن�سبه �لياء:

ز. خرب لـ )�إن( �أو �إحدى �أخو�تها يكون �سبه جملة:

( واأخواتها في العمل, وتختلف معها في جانب منه, عد اإلى . 5 ت�سترك )ل( النافية للجن�س مع )اإنَّ
ل ذلك بالأمثلة:    مراجعك اأو اإلى اأحد المواقع اللغوية وف�سّ

اأكمل اإعراب ما تحته خط فيما يلي:   . 6

�أ. ليت كلَّ �إن�ساٍن يعرُف حقوَقُه وو�جباِتِه.
ليت: حرف نا�سخ يفيد �لتمني, مبني على �لفتح.  

كل: ��سم )ليت(  وعالمة  �لفتحة �لظاهرة على �آخره, وهو م�ساف.  
�إن�سان: م�ساف �إليه جمرور, وعالمة جره �لك�سرة �لظاهرة على �آخره.  

م�سترت  �سمري  و�لفاعل  �آخــره.  على  �لظاهرة  وعالمة   م�سارع   فعل  يعرف:   
تقديره )هو(.

م�ساف.  وهو  �آخــره.  على  �لظاهرة  ن�سبه   وعالمة  من�سوب,  به  مفعول  حقوق:  حقوقه:   
و�لهاء: �سمري مت�سل مبني على �ل�سم يف حمل جر م�ساف �إليه.

مثله,  ��سم معطوف على )حقوق( من�سوب  و�جبات:  �لفتح.  �لو�و: حرف عطف مبني على  وو�جباته:   
وعالمة ن�سبه  لأنه 

و�جلملة �لفعلية )يعرف حقوقه وو�جباته( يف حمل  خرب )ليت(.  



59

ية
سم

اال
ة 

مل
لج

خ ا
س

وا
ن

ب. �إن ذ� �حلاجة ِملحاٌح.
ذ�:   

ملحاح:   
كاأين معكم ج. تابعُتكم و

كاأين: كاأن: حرف نا�سخ يفيد �لت�سبيه مبني على �لفتح �ملقدر منع من ظهوره ��ستغال �ملحل بحركة منا�سبة   
للياء. و�لياء: �سمري مت�سل مبني على  يف حمل  ��سم 

معكم: مع: ظرف مكان من�سوب, وعالمة ن�سبه  وهو م�ساف, و)كم( �سمري مت�سل مبني   
على �ل�سكون يف حمل جر م�ساف �إليه. و�سبه �جلملة  يف حمل  خرب )كاأن(.

د. لعّل مقبالِت �لليايل خرٌي من �سالفها.
لعل:   

مقبالت:  
خري:   

اأ�سلح الأخطاء النحوية في الجمل التالية, ثم تحقق من �سحة اإجابتك بمطابقتها بالحل في نهاية الكتاب:   . 7

�أ. �لتزم �لهدوء؛ فاإنك م�سوؤوًل عن ت�سرفاتك يف كل �لأحو�ل.

ب. كاأنَّ �لأَخَو�ِن تو�أماِن.

ج. �حمِد �هلَل يف �ل�ّسر�ِء و�ل�سر�ِء فاإنَّ يف كلٍّ خرٌي.

د. ليت �لنا�َس يف �لعامِل �أجمَع متفقنَي على نبِذ �لعد�و�ِت.

هـ. ل علًما ينفُعك �إذ� كنَت غرَي ذي ُخُلٍق.

و. كاأّن �جلري�َن �إخو�ًنا يف �ملُلّماِت.

ز. من جتاربي علمُت �أنَّ بعَد كلِّ ع�سٍر ي�سٌر.
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الثاين 2

�سع في كل فراغ مما يلي فعاًل نا�سًخا اأو حرًفا نا�سًخا م�ستر�سًدا بعالمات الإعراب:. 8

�أ.  جناُحك مرهوًنا بقدرِتك على �لتعّلِم, ولي�س مبا حتفُظ.
ب.  �أخاك عوٌن لك.

ج.  للحديقة مدخلني بعد �لتح�سينات �لأخرية.
د.  �للغَة �لعربّيَة هي �لأولى يف �لعامِل.

هـ.  مما يفتخُر بِه �لعربيُّ �إكر�ُمه �سيَفه و�إن باَت هو جائًعا.
و.  خدمُة �سيوِف �لرحمِن و�ساًما لكلِّ من ينتمي �إلى هذ� �لوطن.

فًة مع ق�سايا �مل�سلمني. ز.  لبالدنا مو�قَف م�سرِّ

اإحدى . 9 اأو  لـــ)اإن(  ا�سًما  اأخواتها, ومرة  اإحدى  اأو  لـ)كان(  ا�سًما  التاليَة مرة  الكلماِت  ا�ستخدِم 
اأخواتها, مبرًزا عالمات الإعراب:

�ملوهوبون: 

�أخو: 

�حلافظات: 

�لقادمان: 

�أول: 

اكتب فقرة بعنوان )لكل مجتهد ن�سيب( على اأن ت�ستخدم فيها اأكبر عدد من )اإن( واأخواتها, . 10

مع مراعاة عالمات الإعراب:  



61

الدر�س 
3الثالث

التمهيدية النشاطات

اذكر اأنواع الخبر بالتف�سيل, ومثل لكل نوع بمثال:     . 1

ا�سرح الفرق بين الأفعال الناق�سة, والأفعال التاّمة, ومثل لذلك:     . 2

اذكر مكونات الجملة الفعلّية, ومثل لذلك:. 3

ظن وأخواتها
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ظن وأخواتها الدر�س 
الثالث 3

 نشاطات
التعلـــم

تاأمل الأمثلة التالية, ثم اأكمل ال�ستنتاج بعدها:     . 1

بعد دخول )ظن( واأخواتهااجلمل ال�سميةم
علمُت �لكالَم عنو�َن �ساحبه.�لكالُم عنو�ُن �ساحِبِه.1
َعَددُت �ل�سديَق �لويفَّ �أًخا.�ل�سديُق �لويفُّ �أٌخ.2
�أظنُّ �خلرَب �سحيًحا.�خلرُب �سحيٌح.3
وجدُت �ل�سدَق منجاًة.�ل�سدُق منجاٌة.4
ح�سبُت �ملوعَد قريًبا.�ملوعُد قريٌب.5
ر�أيُت �لق�سوَة مطلًبا يف بع�س �ملو�قف.�لق�سوُة مطلٌب يف بع�س �ملو�قف.6
�سريَّ �حلائك �سوَف �حليو�ِن لبا�ًسا لالإن�سان.�سوُف �حليو�ِن لبا�ٌس لالإن�سان.7

االستنتاج:

�أ. كان �ملبتد�أ و�خلرب مرفوعني, وبعد دخول )ظّن( و�أخو�تها �سار �ملبتد�أ 
و�خلرب   

ب. عند دخول )ظّن( �أو �إحدى �أخو�تها على �جلملة �ل�سمية ي�سبح  مفعوًل به �أول لـها, 
و  مفعوًل به ثانًيا لها. 

و  و  �أخــو�ت )ظــن( هي  و  �أن  يت�سح من �لأمثلة �لأخــرى  ج. 
 و  و 

و  و   وتفيد   �ليقني,  و   و   تفيد   د. 
 رجحان �ليقني, وتفيد  �لتحويل.
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اأدخل )ظن( اأو اإحدى اأخواتها على الجمل التالية, وغّير ما يلزم:     . 2

�أ. �لو�لد�ِن ف�سُلهما عظيٌم.

ب. �لأ�سدقاُء متفقون على �لتعاوِن على �خلري.

ُر �لفرِج خرٌي لك. ج. تاأخُّ

د. �أخوك ُمِلمٌّ باأعمال �حلا�سوب.

هـ. ممار�سُة �لريا�سِة بانتظاٍم مفيدٌة يف �حلفاظ على �ل�سحة.

و. ح�سُن �خللِق ل تعدله ف�سيلة.

احذف )ظّن( واأخواتها من الأمثلة التالية, وغّير ما يلزم:     . 3

باع تعاليِم �لّديِن. �أ. علمُت �خلرَي يف �تِّ

ثون �لأخالَق �لكرميَة لأبنائهم. ظننُت �لآباَء يورِّ ب. 

ج. ح�سبُت �لزمالَء متفقني على موعِد �للقاِء.

د. ر�أيُت خرَي ما يد�فُع عِن �لإن�ساِن يف غياِبِه �أخالَقه.

هـ. يعدُّ �لإ�سالُم قطيعَة �لرحِم من كبائِر �لّذنوِب.

و. وجدت �ل�سد�ئَد �ساقلًة لالإن�سان.

وُل �لتقّدَم �لعلميَّ �سالًحا لها. ز. �سرّيِت �لدُّ
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ظن وأخواتها الدر�س 3
الثالث

اإلى . 4 اأو  اإلــى مراجعك  واحــدا فقط, عد  اأخواتها فتن�سب مفعوًل  وبع�س  يختلف معنى )ظــّن( 
اأخــوات )ظــن( التي لم ترد في  ح هذا الختالف, واذكــر بقية  اأحــد المواقع اللغوية وو�سّ

الن�ساطات ال�سابقة:      

مثل لما يلي في جمل مفيدة:     . 5

�أ. مفعول �أول لـ )ظن( عالمة ن�سبه �لياء:

مفعول �أول لـ )علم( عالمة ن�سبه �لألف: ب. 

ج. مفعول �أول لـ )ح�سب( عالمة ن�سبه �لفتحة �ملقدرة:

د. مفعول ثاٍن لـ )زعم( عالمة ن�سبه �لياء:

هـ. مفعول ثاٍن لـ )عّد( عالمة ن�سبه �لفتحة �لظاهرة:

و. مفعول ثاٍن لـ )ر�أى( عالمة ن�سبه �لياء:

ز. مفعول ثاٍن لـ )وجد( عالمة ن�سبه �لألف:
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اأكمل اإعراب الكلمات التي تحتها خط فيما يلي:. 6

ه فقط. �أ. يخطئ من يظنُّ �خلري ما ي�سرُّ
يظن: فعل م�سارع ين�سب مفعولني, مرفوع, وعالمة رفعه �ل�سمة �لظاهرة على �آخره. و�لفاعل �سمري   

م�سترت تقديره )هو( يعود على �ل�سم �ملو�سول )من(.
�خلري: مفعول به �أول لـ)يظن( من�سوب, وعالمة ن�سبه   

ما: ��سم مو�سول مبني على �ل�سكون يف حمل ن�سب  مفعول به  لـ )يظن(.  
ي�سره: ي�سر: فعل م�سارع  وعالمة  و�لفاعل �سمري م�سترت تقديره   

)هو( يعود على ��سم �ملو�سول )ما(. و�لهاء: �سمري مت�سل مبني على �ل�سم يف حمل ن�سب مفعول به.
ب.  ل حت�سِب �ملجَد تًر� �أنت �آكله

لن تبلَغ �ملجد حتى تلعَق �ل�سرِب�     
بالك�سر  وحــّرك  وعالمة  مفعولني   ين�سب  م�سارع  فعل  حت�سب:   

للتقاء �ل�ساكنني, و�لفاعل �سمري م�سترت تقديره )�أنت(.
�ملجد:   
تًر�:   

�سمري  و�لــفــاعــل  تــبــلــغ:    
م�سترت تقديره 

تلعق:   
  و�لفاعل

ل حت�سنبَّ �ملوَت موَت �لِبلى          و�إمنا �ملوُت �سوؤ�ُل �لرجاْل ج. 
بـ)ل(  حت�سنب: فعل  مبني على  لت�ساله بـ  يف حمل   

�لناهية. و�لفاعل 
�ملوت:   
موت:   
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ظن وأخواتها الدر�س 3 
الثالث

�سحح الأخطاء النحوية في الجمل التالية:. 7

�أ. وجدُت �لعلُم �أعظَم �أ�سباب �لقوة.

َ �ملز�رُع �لعنُب زبيًبا. �سريَّ ب. 

ج. تركِت �لناَر �لأ�سجاَر رماًد�.

د. �تِخذ �لكتاُب �سديًقا.

هـ. ح�سبُت �أخوك حا�سًر�.

و. علمُت �لأمهاَت �أرحَم �لنا�ِس.

ز. ر�أيُت �لطموَح و�لّثقَة قائد�ن �إلى �ملعايل.

�سع )ظن( اأو اإحدى اأخواتها بدل من )كان( واأخواتها, وغّير ما يلزم:. 8

ين حا�سرين. �أ. كان كلُّ �ملدعوِّ

�سار �ل�ساطىُء مر�سوًفا. ب. 

ج. �أ�سبح �أبوك مق�سًد� لطاّلب �لعلم.

د. �أم�سى �جلوُّ غائًما.

ماز�ل يف �لوقِت مت�سٌع؛ لتلحَق بالركب. هـ. 
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كاَن �لحتفاُل يوَم �أم�ِس ممّيًز� بجميع فقر�ته. و. 

ز. �أ�سبَح �ل�سباُب معارُفهم كثريٌة.

�سع )ظن( اأو اإحدى اأخواتها بدًل من )اإن( واأخواتها, وغّير ما يلزم:. 9

�أ. �إنَّ �هلَل مّطِلٌع على �سر�ئرك.

ب كاأن �ل�سم�َس غائبٌة بعَد �أن حجبْتها �ل�ّسحُب.

ج. لعّل يف �لتاأخرِي خرًي�.

د. ليت �لعامَلَ يتوّحُد يف طريِق �ل�ّسالِم.

هـ. �إّن �ل�سم�َس و�لقمَر �آيتاِن من �آيات �هلل.

و. كاأن �ملمر�ساِت �أمهاٌت يف �سهرهنَّ على ر�حة �ملر�سى.

ز. لعّل ما نتعلُمُه نافٌع لنا يف ديننا ودنيانا.

اكتب فقرة بعنوان )الآن عرفُت( على اأن ت�ستخدم فيها اأكبر قدر ممكن من )ظن( واأخواتها:. 10

 عد اإلى كتبك يف التخ�س�سات الأخرى, وا�ستخرج منها ع�سرة اأمثلة على )نوا�سخ اجلملة ال�سمية( مع مراعاة التنوع.

مشروع
الوحدة



الوحدة الثالثة

3

إعراب
الفعل المضارع



اأهداف الوحدة

مدة التنفيذ

مو�ضوعات الوحدة

�أربعة �أ�سابيع

�لدر�س �لأول: ن�سب �لفعل �مل�سارع.

�لدر�س �لثاين: جزم �لفعل �مل�سارع.

�لدر�س �لثالث: رفع �لفعل �مل�سارع.

يتوقع من �لطالب بعد در��سة �لوحدة �أن:
  يتعرف �لأدو�ت �لتي تن�سب �لفعل �مل�سارع.

  يو�سح �لأدو�ت �لتي جتزم �لفعل �مل�سارع.
ا وتطبيقيًّا.   يعرب �لفعل �مل�سارع يف خمتلف حالته �لإعر�بية نظريًّ
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الأول

70

نصب الفعل المضارع

التمهيدية النشاطات

حّلل كلماِت �لن�س �لتالي في �لجدول �لذي يليه:     . 1
 قال ِحّطان بن املُعلَّى:

اأكباُدنا مت�شي على الأر�ِض واإمنـــــــا اأولُدنــــــــا بيننـــــــــا  
لمتنعْت عيني عن الَغمــ�ِض هم   يُح على بع�شِ لو هّبِت الرِّ

حرففعل��سم

�ذكر عالمات ن�سب �لفعل �لم�سارع في �أحو�له �لمختلفة:     . 2
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د �لأفعال �لم�سارعة في �لن�س �لتالي , ثم بين �لمبني و�لمعرب منها:     . 3 حدِّ

قال ال�شافعي:
َيِزيُنَها َما  َعَلى  َواْحِمْلَها  ْف�َض  النَّ ِن  ــَك َجــِمــيــُل�شُ ــي ــــَقــــْوُل ِف ــا َواْل ــامِلً ــشَ ــ�ــْض � ــِع َت

ــا ـــ ـــ ــمُّ َتَ اإِلَّ  ـــا�ـــضَ  ـــنَّ ال ــــَ�َّ  تــــوِل َخــِلــيــُلَوَل  َجـــَفـــاَك  اأَْو  ـــــٌر  ـــ ـــ َدْهـــ ِبـــِك  ــا  ــَب َن

َغٍد َلى  اإِ ِبْ  َفا�شْ اْلَيْوِم  ِرْزُق  اَق  �شَ ــَك َتـــُزوُلَواإِْن  ــْن ْهـــِر َع ــاُت َالـــدَّ ــَب ــَك ــى َن َعــ�ــشَ

نوعه�لفعل �مل�سارع
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نصب الفعل المضارع الدر�س 1
الأول

 نشاطات
التعلـــم

 �ربط بين مكونات �لقائمة )�أ( وما ينا�سبها في �لقائمة )ب(:     . 1

�لقائمة )ب(م�لقائمة )�أ(م

زب ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ ۇئۇئرب 1
[التوبة: 13].

فعل م�سارع من�سوب وعالمة 
ن�سبه �لفتحة �لظاهرة على �آخره.

فعل م�سارع من�سوب, وعالمة ل توؤِذ جاَرك.2
ن�سبه حذف �لنون.

فعل م�سارع مرفوع.ذهبت �إلى �ملكتبة؛ لأقر�أ �لكتب �لنافعة. 3

فعل م�سارع جمزوم, وعالمة يجب �أن �أخ�سى �هلل يف �ل�سر و�لعلن.4
جزمه حذف حرف �لعلة.

زب ڳ ڱ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  5
ڻ  ڻ رب  [التوبة: 18]. 

فعل م�سارع من�سوب, وعالمة 
ن�سبه �لفتحة �ملقدرة على �آخره 

منع من ظهورها �لتعذر.
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حدد �لأفعال �لم�سارعة �لمن�سوبة و�أد�ة ن�سبها في �لآيات �لتالية:     . 2

�لفعل �مل�سارع �جلملةم
�ملن�سوب

�أد�ة ن�سبه

قال تعالى: زب ەئ  ەئ       وئ  وئ           ۇئ   ۇئ رب  [الق�ش�ض: 13].1
ەئ   2 ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې    ې   زب  تعالى:  قال 

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  رب [التوبة: 6]. 
قال تعالى: زب چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ رب [طه: 91].3

قال تعالى: زبىئ  ىئی  یی  ی جئ  حئرب  4
[ال�شعراء: 82].

قال تعالى: زبڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱرب [اإبراهيم: 30].5

قال تعالى: زبۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ېئرب [يو�شف: 13].6

قال تعالى: زب ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃرب [الن�شاء: 141].7

مثل لما يلي في جمل مفيدة: . 3

فعل م�شارع من�شوب بـ )لن( وعامة ن�شبه حذف النون. اأ. 

فعل م�شارع من�شوب بـعد)حتى( وعامة ن�شبه الفتحة املقدرة على اآخره. ب. 

فعل م�شارع من�شوب بـعد )لم التعليل( وعامة ن�شبه الفتحة الظاهرة على اآخره. ج. 

فعل م�شارع من�شوب بـ)كي( وعامة ن�شبه حذف النون. د. 

فعل م�شارع من�شوب بـ)اأن( وعامة ن�شبه الفتحة الظاهرة على اآخره. هـ. 
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بال�ستفادة من �لإثر�ء �لمرفق حدد �لفعل �لم�سارع �لمن�سوب, وعين نا�سبه فيما يلي:. 4

قال تعالى: زب ۅ  ۅ ۉ  ۉ   ې  ې  رب   [الن�شاء: 73]. اأ. 

قال تعالى: زبائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئرب  [الأنفال: 33]. ب. 

قال تعالى: زب  ۀ  ہ  ہ  ہ     ہرب [الن�شاء: 137]. ج. 

قال تعالى: زبگ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱرب [غافر: 36- 37]. د. 

عار عليك اإذا فعلت عظيم قال اأبو الأ�شود الدوؤيل: ل تنه عن خلق وتاأتي مثله   هـ. 

عد �إلى مر�جعك, �أو �إلى �أحد �لمو�قع �للغوية, و��ستكمل منها �لمو��سع �لتي ين�سب فيها �لفعل . 5
�لم�سارع بـ)�أن( �لم�سمرة مع �لتمثيل:       

ين�سب �لفعل �لم�سارع بـ)�أن( م�سمرة في مو��سع منها:
بعد لم اجلحود امل�شبوقة بـ)كان( اأو )يكون( املنفيت�.. 1
بعد فاء ال�شببية امل�شبوقة بنفي اأو طلب.. 2
بعد واو املعية امل�شبوقة بنفي اأو طلب.. 3

إثراء

الدر�س 1
الأول
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عين �لأفعال �لم�سارعة �لمن�سوبة بـ )�أن( �لم�سمرة فيما يلي:      . 6

اأ. قال تعالى: زب ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گرب  [الإ�شراء: 22].

قال تعالى: زب ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ رب  [اآل عمران: 179]. ب. 

قالت مي�شون الكلبية: ج. 
     وُلب�ُض عباءٍة وتقرَّ عيني       اأحبُّ اإيلَّ من ُلب�ِض ال�ّشفوِف

قال عمارة اليمني: د. 
عقوَد مدٍح فما اأر�شى لكم َكِلمي       ليَت الكواكَب تدنو يل فاأنِظَمها  

�أعد �سياغة �لجمل �لتالية بحيث تكون �لأفعال �لم�سارعة �لمرفوعة من�سوبة, وغّير ما يلزم:   . 7

باع دينه. اأ. يفوز املرُء بر�شا اهلِل باتِّ

ب. ل يتوكُل املوؤمنون اإل على اهلل.

ج. �شاأ�شاحمك اإذا اعتذرت.

د. اأقول احلقَّ اأماَم القا�شي.

يحر�ُض العاقُل على العلماِء املوثوق� لياأخَذ ديَنه عنهم. هـ. 
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نصب الفعل المضارع

�أكمل �لفر�غات �لتالية باأفعال م�سارعة, و�أبرز عالمة ن�سبها:  . 8

رِّ كي  من عواقبه. ابتعد عن ال�شَّ اأ. 
من البِّ اأن  �شديق اأبيك. ب. 
ل تقرتب من �شديق ال�شوء لـ �شّره. ج. 

من مل ُيثابْر ويجدَّ فلن  اآماله. د. 
ن ل�شاَنك كي  من األ�شنِة النا�ض. �شُ هـ. 

عليك اأن  اهلل يف ال�شرِّ والَعَلن. و. 

�أكمل �إعر�ب ما تحته خط فيما يلي:   . 9

رب [طه: 33]. اأ. قال تعالى: زب 
كي: اأداة   

ن�شبح: فعل م�شارع من�شوب، وعامة ن�شبه  الظاهرة على اآخره، والفاعل �شمري م�شترت   
تقديره 

قال تعالى:   [مرمي: 26]. ب. 
ف: حرف عطف. لن:    

اأكلم: فعل  وعامة  الفتحة الظاهرة على اآخرة  
ج. قال تعالى: زب    ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ رب        [الكهف: 14].

لن:    
      ندعو: فعل م�شارع  وعامة ن�شبه 

�كتب فقرة مكونة من خم�سة �أ�سطر بعنو�ن )هذ� ما �أريد( على �أن ت�سمنها �أكبر عدد ممكن من . 10

�لأفعال �لم�سارعة �لمن�سوبة:      

الدر�س 1
الأول
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��ستخرج منه كل فعل م�سارع من�سوب, وبيِّن . 11 بال�سكل, ثم  �لتالي قر�ءة م�سبوطة  �لن�س  �قر�أ 

نا�سبه: 

بعَث اأمرُي املوؤمن� هاروُن الر�شيُد اإلى الإماِم مالك يدعوه اإلى زيارته، فلما ح�شر قال الر�شيد: يا اأبا عبد اهلل 
األ ينبغي اأن تزورنا حتى ي�شمع منك اأولدنا كتابك )املوطاأ(؟

فقال مالك: اأعز اهلل اأمري املوؤمن�، اإن هذا العلم )علم احلديث( من بيتكم، فاإن اأعززمتوه عّز، واإن اأذللتموه 
ذل. والعلم ُيوؤَتى اإليه، ول ياأتي لأحد. فقال الر�شيد �شدقت ثم قال لبنيه: اخرجا اإلى امل�شجد حتى ت�شمعا مع 
النا�س، فقال مالك: ب�شرط اأن يجل�شا حيث ينتهي بهما املجل�س واأال تكون لهما مزية على اأحد، فقال الر�شيد: 

نعم، يجل�شان حيث ينتهي بهما املجل�ض ول تكون لهما مزّية على اأحد.

عالمة ن�سبهنا�سبه�لفعل �مل�سارع �ملن�سوبم

.1

.2

.3

.4

.5
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الدر�س 
الثاين جزم الفعل المضارع2

1ـ �ذكر عالمات جزم �لفعل �لم�سارع في �أحو�له �لمختلفة مع �لتمثيل:  

2ـ �ذكر �لمو��سع �لتي يبنى فيها �لفعل �لم�سارع:    

3ـ مثل لما يلي في جمل مفيدة:  
اأ.  فعل م�شارع �شحيح الآخر:

ب. فعل م�شارع معتل الآخر بالألف:

ج. فعل م�شارع معتل الآخر بالياء:

د. فعل م�شارع معتل الآخر بالواو:

هـ. فعل م�شارع من الأفعال الخم�شة:

التمهيدية النشاطات
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 نشاطات
التعلـــم

1. �ربط بين ما تحته خط في �لقائمة )�أ( وما ينا�سبه في �لقائمة )ب(:  

�لقائمة )ب(�لقائمة )�أ(م
قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اللهم اإين اأعوذ بك من ال�شقاق 1

والنفاق و�شوء الأخاق « [رواه اأبو داود والن�شائي ]. 

جزمه  وعامة  جمــزوم  م�شارع  فعل 
ال�شكون.

قال تعالى:زبڱ ڱ ڱ 2
ڱ رب   [املائدة: 44].

فعل م�شارع من�شوب، وعامة ن�شبه 
حذف النون.

قال تعالى:زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 3
پ پرب   [اآل عمران: 92].

فعل م�شارع مرفوع.

قال تعالى:زبيت جث مث ىث يث حج 4
مج جحرب   [الكهف: 110].

جزمه  وعامة  جمزوم،  م�شارع  فعل 
حذف حرف العلة.

قال تعالى:زبىئ ی ی ی یرب  5
 [لقمان: 18].

جزمه  وعامة  جمزوم،  م�شارع  فعل 
حذف النون.

2. حدد �لأفعال �لم�سارعة �لمجزومة, و�أد�ة جزمها في �لجمل �لتالية:  

�أد�ة جزمه�لفعل �مل�سارع �ملجزوم�جلملةم
قال تعالى:زبېئ ېئ ىئ 1

ىئرب   [لقمان: 18].

قال تعالى:زبڳ ڳ ڳ 2
ڱ ڱرب   [احلجرات: 14].

قال تعالى:زبٿ ٿ ٿ ٹ 3
ٹ ٹ ٹرب   [الفرقان: 45].

قال تعالى:زبں ں ڻ 4
ڻ ڻڻرب   [املائدة: 44].
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جزم الفعل المضارع2 الدر�س
الثاين

قال تعالى:زبھ ھ ھ 5
ےرب   [اآل عمران: 139].

قال تعالى:زبژ ڑ 6
ڑ ک رب   [التوبة: 82].

3ـ عد �إلى مر�جعك �أو �إلى �أحد �لمو�قع �للغوية على �ل�سبكة, و�ذكر �لفرق بين )لم( و )لما( من 
حيث �لمعنى:

 4ـ تاأمل �ل�سو�هد �لتالية, وفّرق بين نوعي )ل( من حيث �لمعنى و�لعمل:
اأ. قال تعالى: زبے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ىرب [املائدة: 101].
ب. قال تعالى: زبٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺرب [الن�شاء: 148].

ج. قال تعالى:زبٻ پ پ پ پرب [الفرقان: 3].
د. قال تعالى: زبپ پ پ ڀ ڀ ّڀرب [الن�شاء: 171].

مثل باأفعال م�سارعة مجزومة في جمل مفيدة على �أن ت�ستوفي عالمات جزم �لفعل �لم�سارع . 5
�لمختلفة: 
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��ستخدم �لأفعال �لتالية مرة من�سوبة, ومرة مجزومة, ثم بين عالمة �إعر�بها في �لمو�سعين:. 6

بال�ستفادة من �لإثر�ء �لمرفق حدد �لتغيير�ت �لتي حدثت للفعل �لم�سارع �لذي تحته خط بعد . 7
دخول �أد�ة �لجزم عليه:   

اإذا التقى �شاكنان عند جزم الفعل الم�شارع بال�شكون فاإنه:
• يحرك اآخر الفعل الم�شارع المجزوم بالك�شر اإذا وليه �شكون في كلمة اأخرى، مثل: ل تترِك اْلواجب عليك.	
• وبالفتح اإذا كان م�شعًفا )م�شدًدا( مثل: ل ترّد �شائًا.	
• واإذا كان اأول ال�شاكنين حرف علة حذف، مثل: ل تمل عن طريق الحق.	

إثراء

�لتغيري�ت�جلملةم

قال تعالى: زبڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱرب   [اآل عمران: 104].1

ل تدع النت�شار لراأيك يعميك عن قبول احلق.2

احلج الركن اخلام�ض من اأركان الإ�شام فلتحج هذه ال�شنة.3

4
قال ب�شار بن برد:  

           ول حت�شب ال�شورى عليك غ�شا�شة
                                               فاإن اخلوايف قوة للقوادم

مل يقل اأحمد غري احلق.5

عالمة يف حالة �لن�سب�لفعل
ن�سبه

عالمة يف حالة �جلزم
جزمه

ي�سعى

�أعمل

تتقدم

تفوزين

مي�سي

يلهو

تتغا�سى
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الدر�س 2
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ا �أفعالاً م�سارعة مجزومة, مع مر�عاة عالمة �لجزم:. 8 عبر عن �لمعاني �لتالية م�ستخدماً
اأ. احذر التمادي في الخطاأ اإذا عرفت الحق.

ب. دع الندم على ما فات؛ فهو لن يجدي �شيئا.

ج. ا�شتفد من اأخطائك؛ فقد جعلتك اأكثر خبرة.

د. م�شاحبة اأ�شدقاء ال�شوء توقعك في الم�شكات.
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بال�ستفادة من �لإثر�ء �لمرفق �أكمل �لجدول �لتالي:. 9

نوعهااأداة ال�شرط�جلملةم

قال تعالى:زبڦ ڦ ڄ ڄرب  [الن�شاء: 123].1

قال تعالى:زبڳ ڳ ڳ ڳرب   [ال�شحى: 9].2

3
قال املتنبي:

          واإذا كانت النفو�ض كباًرا   
                                     تعبت يف مرادها الأج�شام

4
قال املتنبي:

        من يهن ي�شهل الهوان عليه
                                    ما جلرح مبيت اإيام

5
قال �شحيم الرياحي: 

         اأنا ابن جا وطاع الثنايا 
                               متى اأ�شع العمامة تعرفوين

6
قال امروؤ القي�ض: 

اأغرِك مني اأن حبِك قاتلي 
                       واأنِك مهما تاأمري القلب يفعل

• اإن, واإذم��ا, ومن, وما, ومهما, ومتى, واأي��ان, واأي��ن, واأنى, 	 اأدوات ال�شرط الجازمة هي: 

وحيثما, وكيفما, و�أي.

• اأدوات ال�شرط غير الجازمة هي: اأما, ولو, واإذا, وكلما, ولوال, ولوما.	

إثراء
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الثاين
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تاأمل �لبيت �لتالي, ثم �أكمل �ل�ستنتاج بعده:  . 10
قال �أبو �لقا�سم �ل�سابي:

ومن يتهّيب �شعود الجبال     يع�ض اأبد الدهر بين الحفر
1 . ،  ............................. جزمه  وعامة   ............... هما:  مجزومان،  م�شارعان  فعان  البيت  في 

و.............................. وعامة جزمه..................................
تاأتي )َمن( ا�شم ا�شتفهام ، وا�شم �شرط ، وا�شما مو�شوال ، و)من( التي في البيت هي............. 2

................................

الفعل المجزوم الأول هو فعل ....................... والفعل المجزوم الثاني هو........................  ............................ 3

حدد اأداة ال�شرط وفعله وجوابه في االأمثلة التالية, وبّين حالته االإعرابية وعالمته:. 11

اأداة ال�شرط�جلملةم
فعل/جو�ب 

ال�شرط
عالمتهحالته

قال تعالى:زب  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںرب   [الطاق: 2].1

2
قال تعالى:زبے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ ۇ ۆرب   [املائدة: 101].

3
قال تعالى:زبٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹرب   
[البقرة: 197].

4
قال املتنبي:

      واأحلم عن خلي واأعلم اأنه 
                        متى اأجزه حلًما عن اجلهل يندم 

اأنى تبحث عن الرزق تده مقدًرا.5

اأي جهد تبذله تد نتيجته.6

من تكن الدنيا همه ي�شق بها ذرًعا.7
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��ستخدم �لأفعال �لتالية مجزومة في جمل مفيدة , و�أبرز عالمة جزمها:. 12

اأ. )ي�شعى( ...........................................................................................................................................

ْين( ....................................................................................................................................... ب.)َتر�شً

ج. )يبوُء( ..............................................................................................................................................

د. )اأترّقب(............................................................................................................................................

هـ. )َيهاب( ..............................................................................................................................................

�أكمل �إعر�ب ما تحته خط  فيما يلي:. 13

1. قال تعالى:زبڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈرب   [حممد: 7].

اإن: حرف �شرط جازم مبني على ال�شكون.
من  لأنــه  ...........................؛  جزمه  وعالمة  ال�شرط،  فعل  الأن��ه  مجزوم؛  م�شارع  فعل  تن�شروا: 

...........................، والواو �شمير مت�شل مبني على ال�شكون في محل رفع فاعل.

اهلل: لفظ الجالة مفعول به من�شوب ، وعامة ن�شبه ........................... الظاهرة على اآخره.
ين�شركم: فعل م�شارع مجزوم؛ الأنه جواب ال�شرط ، وعالمة جزمه ........................... والفاعل �شمير 
م�شتتر تقديره )هو( يعود على لفظ الجالة )اهلل(. و)كم( �شمير مت�شل مبني على ال�شكون 

في محل ن�شب مفعول به.
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الدر�س 2
الثاين

جزم الفعل المضارع

 2. ل تخلفن الوعد.
ل: حرف نهي وجزم. 

تخلفن: فعل م�شارع مبني على ....................... لت�شاله بنون ......................... في محل .......................... 
والفاعل �شمير م�شتتر وجوبا تقديره اأنت

الوعد: مفعول به .......................... وعامة ............................ الفتحة الظاهرة. 

3.  مل تتاأخر الدولة يف حماربة الإرهاب.
لم:.............................

تتاأخر: فعل م�شارع ................................ وعامة ............................ ال�شكون. 
الدولة:..............................................................
في:.....................................................................

محاربة:.............................................................
الإرهاب: م�شاف اإليه ................................... وعامة ............................ الك�شرة.
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��ستخرج من �لن�س �لتالي كل فعل م�سارع مجزوم, وحدد �لأد�ة �لجازمة, وبّين عالمة جزمه:  . 14

قال اأحمد �شوقي عن )الكتاب(

�كتب فقرة بعنو�ن )ل تبغ �لف�ساد في �لأر�س( على �أن ت�سمنها �أكبر عدد من �لأفعال �لم�سارعة . 15
�لمجزومة:

ــالــ�ــشــحــب الــكــتــابــا اأنــــــا مــــن بــــــدَل ب
ــب ــِع ت ــــم  ل اأو  ـــه  عـــبـــَت اإن  �ـــشـــاحـــٌب 

�شـــحـــبــٌة لـــــم اأ�شـــُك فـــيــــها ريـــــــــبـــة   

ــا  ــاب ــت ــك ال اإل  وافـــــًيـــــا  ــــي  ل اأجــــــد  ــــم  ل
لـــيــ�ض بــالــــواجــــد للــ�شـاحــــِب عـــابـــا 
عـــتـــابـــا  يــــكــــلــــفــــنــــي  ـــــــم  ل ووداد 
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الدر�س 
الثالث رفع الفعل المضارع3

التمهيدية النشاطات

�ذكر عالمات رفع �لفعل �لم�سارع في �أحو�له �لمختلفة مع �لتمثيل:     . 1

�ذكر �لأدو�ت �لتي تن�سب �لفعل �لم�سارع, مع �لتمثيل:     . 2

�ذكر �لأدو�ت �لتي تجزم �لفعل �لم�سارع, مع �لتمثيل :. 3
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 �مالأ �لفر�غات فيما يلي:  . 1

ين�شب الفعل امل�شارع اإذا �شبقته اإحدى اأدوات الن�شب، ويجزم اإذا �شبقته اإحدى اأدوات اجلزم،  اأ. 
واإذا مل ي�شبق باأي من هذه الأدوات فاإنه يكون 

اأو جزمه النون اإذا كان من   يحذف من الفعل امل�شارع عند ن�شبه  ب. 
فاإذا كان مرفوعا فاإّن هذه النون

ي�شبط اآخر الفعل امل�شارع بالفتحة عند ن�شبه اإذا كان �شحيح الآخر، فاإذا كان مرفوًعا فاإن  ج. 
اآخره ي�شبط بـ 

ي�شبط اآخر الفعل امل�شارع بالفتحة  عند ن�شبه اإذا كان معتل الآخر بـ  د. 
اأو  فاإذا كان مرفوًعا فاإن عامة رفعه تكون  على اآخره 

منع من ظهورها 
بـ   الآخر  معتل  كان  اإذا  لـ   املقدرة  الفتحة  امل�شارع  الفعل  ن�شب  عامة  هـ. 
منع من ظهورها  اآخــره  على  تكون   رفعه  فــاإن عامة  كان مرفوًعا  فــاإذا 

حدد �لحالة �لإعر�بية للفعل �لم�سارع �لذي تحته خط فيما يلي:  . 2

حالة �لفعل �مل�سارع �لإعر�بية�جلملةم
قال تعالى: زب ۇ  ۇ  ۆ رب [البوج: 16].1
ې  2 ۉ   ۅ  ۅ  ۋ   زبۋ   تعالى:  قال 

ې  ې      ى    ى       ائرب   [ف�شلت: 37]. 
قال تعالى:زبمئىئيئجب  حب  خب  مبىبرب  [اجلن: 13].3
 قال تعالى زب  ې  ې  ې  ېرب [املعارج: 4].4
قال ملسو هيلع هللا ىلص: »تركت فيكم ما اإن مت�شكتم بهما لن ت�شلوا بعدي 5

اأبًدا، كتاَب اهلِل و�شنتي« [رواه البخاري].
قال حممود غنيم:6

مايل وللنجِم يرعاين واأرعاُه      اأم�شى ِكانا يعاف الغم�َض جفناُه 

ول تْبِن يف الدنيا بناَء موؤَّمل     خلوًدا فما حيٌّ عليها بخالِد 7
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ومرة . 3 من�سوباًا,  ومــرة  ا,  مرفوعاً مــرة  يكون  بحيث  جمل  ثــالث  في  يلي  مما  فعل  كل  ��ستخدم 
ا, وبّين عالمة �إعر�به:    مجزوماً

اأ. يتمنى:

اأنال: ب. 

ج. تتناف�شان:

د. نو�شي:

يعفو:  هـ. 

و. تلوم:

مّثل لما يلي في جمل مفيدة:   . 4

اأ. فعل م�شارع مرفوع، وعامة رفعه ال�شمة املقدرة على اآخره منع من ظهورها الثقل:

فعل م�شارع معتل الآخر من�شوب، وعامة ن�شبه الفتحة الظاهرة على اآخره: ب. 

ج. فعل م�شارع جمزوم، وعامة جزمه حذف النون:
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د. فعل م�شارع مرفوع، وعامة رفعه ال�شمة الظاهرة على اآخره:

فعل م�شارع مرفوع، وعامة رفعه ثبوت النون: هـ. 

و. فعل م�شارع من�شوب، وعامة ن�شبه الفتحة املقدرة على اآخره:

ز. فعل م�شارع جمزوم، وعامة جزمه حذف حرف العلة:

ا, وغّير ما يلزم:   . 5 �أعد �سياغة �لجمل �لتالية بحيث يكون �لفعل �لم�سارع �لمن�سوب مرفوعاً

اأ. لن يراين وطني اإل حيث يريدين.

. ب. لن اأتاأّخَر عن قوِل احلقِّ

ج. لن اأذهَب للعمرة غًدا.

د. ل ت�شرعي حتى ت�شلي مرتاَحة.

هـ. اأنتما لن تخدعا الزبائن.

و. اآُمُل اأن حت�شروا يف الوقت املّحدد.

ز. عليك اأن ت�شتعدَّ للمقابلة.
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ا, وغّير ما يلزم:   . 6 �أعد �سياغة �لجملة بحيث يكون �لفعل �لم�سارع �لمجزوم مرفوعاً

اأ. ل يخالْف عمُلك قوَلك.

ب. اأنتما ملا ُتِعّدا البحثَ  املطلوَب.

ج. لتتقوا اهلَل يف اأمواِل النا�ِض.

د. العاملة مل ت�شُك من �شوء املعاملة.

هـ. ل توؤِذ النا�ض بل�شانك.

و. وطُننا قبلُة امل�شلم�؛ فلندافْع عنه.

را املحا�شرة اأم�ِض؟ ز. اأمل حت�شُ

�سحح �لخطاأ في عالمة �إعر�ب �لفعل �لم�سارع في �لجمل �لتالية:   . 7

اأ. ل تن�شى ذكر اهلل.

ب. لن تقولون اإل احلق.

ج. مل ياأتي ال�شائُق يف املوعِد.

د. املوؤمنون ل يكذبوا يف اأحاديثهم.

ِحم؟ هل ت�شِل الرَّ هـ. 

الدر�س 3
الثالث
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و. لن يعدُم امل�شاوُر مر�شًدا.

ز. حُتّقْق الأهداُف بالعمل ل بالأماين.

�سع كل فعل مما يلي في �لحقل �لمنا�سب من �لجدول:   . 8

)يدعو، ُيعينون، ي�شعى، يتهادى، ي�شتقيم، ُير�شي، ُت�شعف، يحّول، تلوم�، ينال(

�لأفعال �ملنا�سبةعالمة جزمهعالمة ن�سبهعالمة رفعهم
ال�شكونالفتحة الظاهرةال�شمة الظاهرة1
حذف حرف العلةالفتحة الظاهرةال�شمة املقدرة2
حذف حرف العلةالفتحة املقدرة ال�شمة املقدرة3
حذف النونحذف النونثبوت النون4
احلرف الفتحة الظاهرةال�شمة الظاهرة5 ويحذف  ال�شكون، 

مـــا قــبــل الأخـــــري؛ للــتــقــاء 
ال�شاكن�.

حّدد �لحالت �لممكنة مما يلي, ومثل لها:   . 9

�ملثال�حلالةم
فعل م�شارع مرفوع، وعامة رفعه ال�شمة املقدرة للتعذر.1
فعل م�شارع مرفوع، وعامة رفعه ال�شمة املقدرة للثقل.2
فعل م�شارع من�شوب، وعامة ن�شبه الفتحة املقدرة للتعذر.3
فعل م�شارع من�شوب، وعامة ن�شبه الفتحة املقدرة للثقل.4
ال�شمة 5 رفعه  وعامة  مــرفــوع،  الآخــر  معتل  م�شارع  فعل 

الظاهرة على اآخره.
الفتحة 6 ن�شبه  الآخر من�شوب، وعامة  فعل م�شارع معتل 

الظاهرة على اآخره.
ك اآخره بالك�شرة.7 فعل م�شارع جمزوم، وُحرِّ
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�أكمل �إعر�ب ما تحته خط فيما يلي:      . 10

اأ. من ي�شهم يف ك�شف املجرم� يحم وطنه.
من: ا�شم �شرط جازم مبني على ال�شكون يف حمل رفع مبتداأ.  

ي�شهم: فعل م�شارع جمزوم؛ لأنه  وعامة جزمه   
يحم: فعل م�شارع جمزوم؛ لأنه  وعامة جزمه      

        والفاعل �شمري م�شترت تقديره 

ب. قال تعالى: زبىئ  ىئ  ی  ی    یرب  [ال�شعراء: 82].
ال�شمة الظاهرة على اآخره. وعامة    اأطمع: فعل م�شارع

   اأن: 
الفتحة الظاهرة على اآخره.    يغفر: فعل م�شارع وعامة

 

ح بالأمثلة قاعدة )فعل �لأمر يبنى على ما . 11 عد �إلى مر�جعك �أو �إلى �أحد �لمو�قع �للغوية؛ وو�سّ
يجزم به م�سارعه(:   

                                        

الدر�س 3
الثالث
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��ستخرج �لأفعال �لم�سارعة  من �لن�س �لتالي , وبّين حالتها �لإعر�بّية, وعالمة �إعر�بها:  . 12

قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »والذي نف�ض حممد بيده لن متوت نف�ض قبل اأن ت�شتكمل رزقها، فاتقوا اهلل واأجملوا يف 
الطلب، ول يحملنكم ا�شتبطاء الرزق على اأن تطلبوه يف غري طاعة اهلل، فما عند اهلل ل يوؤخذ اإل بطاعته. رفعت 

الأقام، وجفت ال�شحف« [رواه البيهقي و�شححه الألباين].

مر�عاة . 13 مع  �لم�سارعة,  �لأفعال  من  عــدداً�  ت�سمنها  بالتمّني(  ل  )بالعمل  بعنو�ن  مقالة  �كتب 
عالمة �إعر�بها:    
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في . 14 �إعر�به  وعالمات  جزمه,  و�أدو�ت  �لم�سارع,  �لفعل  ن�سب  �أدو�ت  يو�سح  بيانيًّا  ا  منظماً �ر�سم 
�لرفع و�لن�سب و�لجزم:   

الدر�س 3
الثالث
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ن�ساطات �سفهّية:      . 15

رفعه،   عامة  وتبّ�  مرفوًعا،  جملة  يف  ت�شتخدمه  ــى  الأول واملجموعة  م�شارًعا،  فعًا  املعلم  يقرتح  اأ. 
واملجموعة الثانية ت�شتخدمه يف جملة من�شوًبا، وتبّ� عامة ن�شبه، واملجموعة الثالثة ت�شتخدمه يف 

جملة جمزوًما، وتبّ� عامة جزمه.
تاأتي املجموعة الأولى بجملة فيها خطاأ يف عامة اإعراب الفعل امل�شارع، واملجموعة الثانية ت�شحح  ب. 

اخلطاأ، واملجموعة الثالثة تعلل لذلك.
تر�شح كل جمموعة اأحد اأفرادها، واملجموعات الأخرى تطلب منه فعًا م�شارًعا مبوا�شفات معينة،  ج. 

)مثل: فعل م�شارع من�شوب، وعامة ن�شبه فتحة مقدرة للتعذر(.
مناف�شة ب� طالب�، الأول ي�شاأل، والثاين يجيب م�شتخدًما فعًا م�شارًعا بدًل من )ل( و )نعم( على  د. 

األ يخطئ يف عامات اإعرابه، مثل:
• هل متار�ض الريا�شة؟	
• اأمار�ُض الريا�شة اأحياًنا.	
• هل ر�شبت من قبل؟	
• مل اأر�شْب اأبًدا.	

الفعل  على  أمثلة  عشرة  منها  واستخرج  األخرى،  التخصصات  في  كتبك  إلى  عد 
المضارع مع مراعاة التنوع في الحالة اإلعرابية.

مشروع
الوحدة



الوحدة الرابعة

4

البناء لما لم
يسم فاعله 



اأهداف الوحدة

مدة التنفيذ

مو�ضوعات الوحدة
الدر�س الأول: بناء الفعل ملا مل ي�سم فاعله.

الدر�س الثاين: نائب الفاعل يف الأفعال املتعدية.

الدر�س الثالث: نائب الفاعل يف الأفعال الالزمة.

اأربعة اأ�سابيع

يتوقع من �لطالب بعد در��سة �لوحدة �أن:
  يتعرف على التغيريات التي حتدث للفعل عند بنائه ملا مل ي�سم فاعله.

  يبني الفعل ملا مل ي�سم فاعله ب�سكل �سحيح.
  يتعرف ما ينوب عن الفاعل يف الأفعال املتعدية.
  يتعرف ما ينوب عن الفاعل يف الأفعال الالزمة.

ا  وتطبيقيًّا.   يعرب املكونات الأ�سا�سية للجملة الفعلية املبنية ملا مل ي�سم فاعله نظريًّ
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بناء الفعل لما لم يسم فاعله

التمهيدية النشاطات

حّدد نوع الهمزة )و�سل/ قطع( في الأفعال التي تحتها خط فيما يلي:   . 1

نوع الهمزةاجلملةم
قطعو�سل

قال تعالى: زب ی  جئ  حئ  مئ رب  [الأعلى: 14].1

قال تعالى: زب ک     ک  ک  ک    گ  گ  گ رب  [�ص: 32].2

قال تعالى: زب  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ رب  [الكهف: 33].3

قال تعالى: زب ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ رب  [يو�سف: 25].4

5
قال عوف بن حملم اخلزاعي:

اإنَّ الثمــــــانيـَن وبلِّغَتـــــها             قد اأحوجت �سمعي اإلى ُتْرُجمان

6
قال املخبل ال�سعدي:

ا             فمطلبها كهلاً عليه ع�سرُي اإذا املرُء اأعيْتُه املروءُة نا�سئاً

اأفلَح من ا�ستبَقى �سديَقة, والتم�ص الُعذَر له.7
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بال�ستفادة من الإثراء المرفق حدد نوع التاء في الكلمات التالية )اأ�سلّية/ زائدة(:   . 2

َفمتادىترَجَمتعلََّما�ستفادتابالكلمة تناق�َستعرَّ

نوع التاء فيها

بال�ستفادة من الإثراء المرفق حدد عين الفعل فيما يلي:   . 3

َماختارزارانتظرعَرفخَرجَقالالكلمة تقدَّ

عينها

اأكمل الجدول التالي:     . 4

عالمة رفعهالفاعلنوعهالفعلاجلملةم
ا.1 يف كلِّ يوٍم يزداد العامل تقارباً
ا على الأجياِل.2 ى املجتمُع للمخدرات حفاظاً يت�سدَّ
ناعة.3 ي�سهم امِلْهنيُّون يف تقّدِم ال�سّ
حتر�ُص احلكومُة على التوعيِة باأ�سرار التدخني.4
اأنَت حما�سٌب مبا يقوله فوك.5
ي�سعى الَبَلَدان لتوطيد العلقاِت بينهما.6
تن�سُئ الدولُة امل�ست�سفياِت يف اأرجاِء الوطِن.7

احلرف الأ�سلي هو الذي يبقى يف جميع ت�سريفات الكلمة, والزائد هو الذي 
يحذف من بع�سها.

إثراء

يقابل  لأنه  الكلمة؛  فاء  ي�سمى  الأ�سلّية  الكلمة  حروف  من  الأول  احلرف 
الفاء يف الوزن )فعل( واحلرف الثاين ي�سمى عني الكلمة؛ لأنه يقابل احلرف 
الثاين يف الوزن, فالكاف فاء الكلمة, والتاء عينها والباء لمها يف كلمة )كتب(.

إثراء
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 نشاطات
التعلـــم

تاأمل الأفعال التي تحتها خط, ثم اأكمل الجدول:     . 1

اجلملةم
الفاعل

مذكور
غري 

مذكور

قال تعالى: زب ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ رب  [غافر: 52].1
قال اأبو العتاهية:2

اإذا �ساق �سدُر املرء مل ي�سُف عي�ُسُه        ول ي�ستطيُب العي�َص اإل امل�سامُح
قال لبيد بن ربيعة:3

ا اأن ُتَرّد الودائُع وما املاُل والأهلون اإل ودائٌع         ول ُبّد يوماً
قال الفرزدق:4

ى من مهابتِه           فل ُيكلَُّم اإل حني يبت�سُم ي حياءاً وُيْغ�سَ يغ�سِ
ل ُيح�سُد اإل ذو نعمٍة.5
اإذا اأردَت اأن ُتطاَع ف�سْل ما ي�ستطاع.6
ُجبلِت النفو�ُص على حبِّ من اأح�سن اإليها.7

ل الجمَل التاليَة على نمط المثال الأول:     . 2 حوِّ

الفاعل غري مذكورالفاعل مذكورم
َد برجاِن كبرياِن يف املدينِة.�َسيَّد العماُل برجني كبريين يف املدينة.1 �ُسيِّ
نقل املديُر العامَلني اإلى فرٍع اآخَر.2
كّرَم الإ�سلُم املراأَة كلَّ التكرمي.3
بارَك اهلُل جهوَد املخل�سني.4
نادى املوؤّذُن لل�سلة.5
اعتمدِت اللجنُة النتيجَة النهائّية.6
باع التاجُر الب�ساعة كلَّها.7
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تاأمل الأمثلة التالية, ثم اأكمل ال�ستنتاج بعدها:        . 3

الفعل املا�سي مبنيًّا ملا مل ي�سم فاعلهالفعل املا�سي مبنيًّا للمعلومم
َبطِت ال�سرطُة املهربني.1 ِبط املهربون.�سَ �سُ
ُدِعمت امل�ساريُع ال�سناعّيُة.َدَعمت احلكومُة امل�ساريَع ال�سناعّيَة.2
ُاْفُتِتح املعِر�ُص �سباَح اليوِم.ِاْفَتَتَح الوزيُر املعِر�َص �سباَح اليوِم.3
ُا�ْسُتِلَم امل�سروُع.ِا�ْسَتَلم املندوُب امل�سروَع.4
د بتعليمات املرور.َتَقيَّد ال�سائقون بتعليمات املرور.5 ُتُقيِّ
ى.6 ّدق الوارُث عن املتوفَّ ى.َت�سَ ق عن املتوفَّ دِّ ُت�سُ
7. ِقيَل احلقَُّقاَل ال�ساهُد احلقَّ

االستنتاج:

• عند بناء الفعل املا�سي ملا مل ي�سم فاعله  اأوُله, ويك�سر ما قبل	
• َمّ  وثالثه, وك�سر ما قبل اآخره.	 ا بهمزة و�سل �سُ فاإن كان مبدوءاً
• مَّ اأوله و  وك�سر ما قبل اآخره.	 ا بتاء زائدة �سُ فاإن كان مبدوءاً
• ا ُقِلبت 	 واإن كانت عينه األفاً

تاأمل الأمثلة التالية, ثم اأكمل ال�ستنتاج بعدها:        . 4

الفعل امل�سارع مبنيًّا ملا مل ي�سم فاعلهالفعل امل�سارع مبنيًّا للمعلومم
عاء.ل َيُردُّ الق�ساَء اإل الدعاُء.1 ل ُيَردُّ الق�ساُء اإل بالدُّ
ا على املوؤلفني.2 ا على املوؤلفني.َي�ْستدِرُك بع�ُص املحّققني اأحياناً ُي�سَتدَرُك اأحياناً
ا للأجر.يعود طالُب الأجِر املري�َص.3 ُيعاُد املري�ُص طلباً
دخوله 4 قبل  املري�ص  حــرارَة  املمر�سُة  تقي�ص 

على الطبيب.
ُتقا�ُص حرارُة املري�ِص قبل دخوله على الطبيب.

االستنتاج:

• عند بناء الفعل امل�سارع ملا مل ي�سم فاعله ي�سمُّ  و  ما قبل اآخره.	
• واإذا كان ما قبل اآخره  اأو  قلبت 	
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الدر�س 1
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بناء الفعل لما لم يسم فاعله

ابن الأفعال التالية لما لم ي�سم فاعله, وبّين ما حدث لها من تغيير, مع ذكر ال�سبب:     . 5

الفعل مبنيًّا م
للمعلوم

الفعل مبنيًّا ملا 
مل ي�سم فاعله

ال�سببالتغيري

َيلَحق1
َقال2
ي�ِسرُي3
َزَعم4
اْنَتَبه5
َتعّلَم6
�َسيَّد7

عّبر عن المعاني التالية م�ستخدًما �سيغة الفعل المبني لما لم ي�سم فاعله:     . 6

اأ. تنفيُذ م�سروٍع �سخٍم يف املدينة.

اإجراُء العمليَّة بنجاح. ب. 

ج. اإ�سداُر احلكِم يف الق�سيِة.

د. عمُل الإجراءاِت اللزمِة ل�ستقبال ال�سيوِف.

هـ. ال�ستعانُة باخلرباِء يف تنفيذ م�ساريع التنميِة.

و. التحّقُق من بياناِت املتقّدمني.

ي. ا�ستقباُل احلجاِج مباِء زمزَم عند و�سولهم.

فعل الأمر ل يبنى ملا مل ي�سم فاعله.

إثراء
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مّثل لما يلي في جمل مفيدة:     . 7

م اأوله وُك�سر ما قبل اآخره: اأ. فعل ما�ص مبنّي ملا مل ي�سم فاعله �سُ

م اأوله وثالثه, وُك�سر ما قبل اآخره: فعل ما�ص مبنّي ملا مل ي�سم فاعله �سُ ب. 

م اأوله وثانيه, وُك�سر ما قبل اآخره: ج. فعل ما�ص مبنّي ملا مل ي�سم فاعله �سُ

د. فعل ما�ص مبنّي ملا مل ي�سم فاعله ُقلبت عيُنه ياء:

ا: م اأوله, وُقلبت واوه األفاً فعل م�سارع مبنّي ملا مل ي�سم فاعله �سُ هـ. 

ا: م اأوله, وُقلبت ياوؤه األفاً و. فعل م�سارع مبنّي ملا مل ي�سم فاعله �سُ

حّول الفعل المبني لما لم ي�سم فاعله اإلى مبنّي للمعلوم في الجمل التالية وغّير ما يلزم:     . 8

اأ. �ِسيقت اأدلٌة ُح�سمت بها الق�سيُة.

. ُرِفعت التقاريُر اإلى املدير العامِّ ب. 

ج. ُا�ْسُتلمِت اجلائزُة.

د. بيعْت الب�ساعُة بثمٍن بخ�ٍص.

ر ت�سويُفه. ُيعاُب على املق�سّ هـ. 

و. ُيقَبل املتقّدمون الذين اكتملت بياناتهم.

ُتَنُح القرو�ُص لأ�سحاِب امل�ساريِع املبتدئِة. ي. 
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الدر�س 1
الأول

بناء الفعل لما لم يسم فاعله

ت�سيع بع�س التعبيرات في ا�ستخدام الفعل المبني لما لم ي�سم فاعله, وهي غير �سليمة , من مثل . 9
قول بع�سهم: )ُيدار الم�سنُع من ِقَبل خبراء(.

اكت�سف اخللل يف �سياغة اجلملة ال�سابقة , واقرتح �سياغة اأن�سب:   

اكتب فقرة بعنوان )التنمية في بالدي( على اأن ت�سمنها اأكبر عدد من الأفعال المبنية لما لم . 10
ي�سم فاعله:     
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2 الدر�س 
الثاين

نائب الفاعل في األفعال المتعدية

التمهيدية النشاطات

د الفاعل والمفعول به لالأفعال التي تحتها خط في . 1 بال�ستفادة من الإثراء المرفق ـ حدِّ
الجمل التالية:     

املفعول بهالفاعلاجلملةم
قال تعالى: زب ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ رب  [امللك: 5].1

قال املتنبي:2
اإذا اعتاد الفتى خو�َص املنايا        فاأهوُن ما ترُّ به الوحوُل

اأّلَف اجلاحُظ كتاَب )البيان والتبيني(.3
يِجُد الطالُب يف الإعراِب ُمتعةاً اإذا هو فهمه.4
يحمي اجلنوُد ـ باإذِن اهلِل ـ حدوَد الوطِن.5
يعرُف اليوَم امل�ستهلُك حقوَقه.6
7. حّققت الفتاُة يف وطننا اإجنازاٍت كثريةاً

• التي تثله يف اجلملة فتعربها 	 الكلمة  الفعل, وتبحث عن  الفاعل من  ا�سم  اأن ت�سوغ  الفاعل  ي�سّهل معرفة  مما 
 . فاعلاً

• ومما ي�سّهل معرفة املفعول به اأن ت�سوغ ا�سم املفعول من الفعل, وتبحث عن الكلمة التي تثله فتعربها مفعولاً به, 	
مثل: قراأ اليوم حممد يف طابور ال�سباح اآيةاً قراآنية فالـ)قارئ( هو )حممد( فهو الفاعل, والـ)مقروء( هو )اآية( 
ا(امل�ستفيد هو )الطلب( فهو الفاعل, وامل�ستفاد  فهي املفعول به؛ ويف قولنا: )ا�ستفاد الطلب من املحا�سرة خرياً

ا( فهو املفعول به. هو )خرياً

إثراء
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نائب الفاعل في األفعال المتعدية

حّدد عالمة رفع الفاعل, وعالمة ن�سب المفعول به في الجمل التالية:     . 2

م
الفاعلاجلملة

عالمة 
رفعه 

املفعول 
به

عالمة 
ن�سبه

رّبزكرياقال تعالى: زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ رب  [اآل عمران: 38].1
قال ال�ساعر:2

فما ح�سٌن اأن يعذر املرُء نف�َسه
                              ولي�َص له من �سائر النا�ص عاذُر

نف�صاملرء

الأفكاراملجتمعيحارُب املجتمُع بكّل اأفراِده الأفكاَر املُتطّرفة.3
4

َخَلَف اأبو بكر � ر�سوَل اهلِل �  بعَد وفاِته.
ر�سولاأبو

املح�سننياهللوعَد اهلُل املح�سنني بالأجر.5
ماِن بقب�ِص العلماِء6 العلماهلليقب�ُص اهلُل العلَم يف اآخِر الزَّ
�سيفالعربيُيكرم العربيُّ �سيَفه.7

حّدد الفعل المبني لما لم ي�سم فاعله في الجمل التالية:     . 3

م
اجلملة

الفعل املبني ملا 
مل ي�سم فاعله

قال تعالى: زب ھ  ھ     ے  ے  ۓ رب   [يو�سف: 41].1

قال لبيد بن ربيعة:2
ا اأن ُترّد الودائُع وما املال والأهلوَن اإل ودائٌع          ول ُبّد يوماً

قال البحرتي:3
ا          اإلى املجِد حتى ُعدَّ األٌف بواحِد ومل اأَر اأمثاَل الرجاِل تفاوتاً

اأُْلِقيت يف احلفِل ق�سيدٌة نالت ا�ستح�ساَن احل�سور.4
نوق�ست يف املوؤتِر و�سائُل النهو�ِص باللغة العربية.5
ُتقا�ُص اأعماُق البحار باآلت حتّدد العمَق بدّقة.6
ُي�ستدّل على املروءة بكرثِة احلياِء وبذِل العطاِء.7

الدر�س 
الثاين 2
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 نشاطات
التعلـــم

تاأّمل الكلمة التي تحتها خط, ثم اربطها بما ينا�سبها في القائمة )ب(:     . 1

القائمة )ب(مالقائمة )اأ(م
1

�سام امل�سلمون يوم عا�سوراء اقتداء بالنبي �.
مفعول به.

2. مفعول مطلق.منحِت املدر�سُة املتفوَق جائزةاً قيمةاً
جارٌّ وجمرور.اأوقفُت �سّيارتي خلَف املبنى.3
ا.احتفل امل�سلمون بالعيد.4 فعل ين�سب مفعولاً واحداً
ا.5 ا ملحوظاً ماً ظرف مكان.تقّدمت ال�سناعة يف الوطن تقدُّ
ا عن معادن الرجال.6 فعل ين�سب مفعولني.علمُت ال�سفَر كا�سفاً
ظرف زمان.�سمعُت قولك اجلميل.7

ح التغيير الذي حدث لكل فعل مما يلي عند بنائه لما لم ي�سم فاعله:     . 2 و�سِّ

التغيري الذي حدث عند بنائه ملا مل ي�سم فاعلهالفعلم

ُي�سَفى1

ُيناَدى2

يق3 �ِسِ

اُْنُتِبه4

ُيقال5

ُتُدّرب6

ُيعَرف7
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ا�ستخدم كل كلمة مما يلي في جملتين بحيث تكون فاعاًل في الأولى, ومفعوًل به في الثانية, . 3
مع اإبراز عالمات الإعراب:     

)اللعبان, اأبوك, املوهوبون, احلافظات(

بال�ستفادة من الإثراء المرفق حّدد نوع الفعل الذي تحته خط فيما يلي:   . 4

اجلملةم
نوع الفعل

متعدٍّلزم
قال تعالى: زب ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ رب   [الكهف: 1].1
قال تعالى: زب ەئ  وئ     وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ رب   [املوؤنون: 27].2
قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »امل�سلم من �سلم امل�سلمون من ل�سانه ويده«.  [رواه اأحمد والن�سائي ].3

قال اأبو الفرا�ص احلمداين:4
 اأقوُل وقد ناحْت بُقربي حمامٌة        اأيا َجارَتا لو ت�سُعِرين بحايل

قال اإيليا اأبو ما�سي: وطَن النجوِم اأنا هنا          حّدْق اأتذكر من اأنا؟5
قال الأع�سى:6

لي�ست كمْن يكرُه اجلرياُن طلعَتها              ول تراها ل�سرِّ اجلاِر تْخَتِتُل

ني اإح�ساُنك اإلى العامِل.7 �سرَّ

مما ي�سّهل التفريق بين الالزم والمتعدي اأن ت�ستخدم الطريقة التالية:
• 	. ا هو متعدٍّ يكتب: يوجد كاتب ومكتوب؛ اإذاً
• ا هو لزم.	 ي�سبح: يوجد �سابح ول يوجد )م�سبوح( اإذاً

إثراء

الدر�س 
الثاين 2
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بال�ستفادة من الإثراء المرفق حّول الفعل الذي تحته خط اإلى مبنّي لما لم ي�سم فاعله فيما . 5
يلي, وغّير ما يلزم, مع  اإبراز عالمة رفع نائب الفاعل:   

اأ. ي�سون امل�سلُم العهَد.

ب. يعرف الطلُب قدَر معلِميهم.

ريَن يف خدمِة املواطنني. ج. تحا�سُب الدولُة املق�سّ

د. يتبع الق�ساُة يف اأحكاِمهم الَوْحَيني.

ْل على عمل. هـ. قلَّ اأن جتَد ِمْهِنيًّا مل يح�سُ

و. ت�ستثمُر اجلمعّياُت اخلريّيُة رغبَة النا�ص يف الأجِر مل�ساعدِة املحتاجني.

ز. ل َيذمُّ النا�ُص رجلاً �سكت عن جماراة جاهل.

اإذا ُبِني الفعل املتعّدي ملا مل ي�سم فاعله ُحذف الفاعُل, ورفع املفعول به على 
اأنه نائب عن الفاعل.

إثراء
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يلعت فل لاع فل فيفبلع فلا بئان

و�أب��رز عالمة. 6 �لتي تحتها خط لما لم ي�سم فاعله,  �بن �لأفعال   ��  بال�ستفادة من �لإث��ر�ء �لمرفق 
 رفع نائب �لفاعل:   

ُيعطي �هلل �ملنفَق �أ�ضعاَف ما �أنفق. �أ. 

تمنح �لدولُة �ملتمّيزين علميًّا بعثاٍت در��ضيًة. ب. 

ظّن �ملحا�ضُر �لقاعَة مكتّظًة باحل�ضور. ج. 

ح�ضبُت �جلوَّ معتدًل هذه �لأيام. د. 

وجدت �لعلَم �أعظَم �أ�ضباِب �لقّوة. هـ. 

عددُت �ل�ضديَق �أًخا. و. 

علمُت �لتُّقى خرَي ب�ضاعة. ز. 

عندما يبنى �لفعل �ملتعدي �لذي ين�ضب مفعولني ملا مل ي�ضم فاعله فاإن 
�ملفعول به �لأول يكون هو نائب �لفاعل.

إثراء

الدر�س 
الثاين 2
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واذكــر هذين . 7 اللغوية,  المواقع  اأحــد  اإلــى  اأو  اإلــى مراجعك  ُعد  ــ  نوعان  تن�سب مفعولين  التي  الأفعال 
النوعين, مع التمثيل:      

اأكمل اإعراب الكلمات التي تحتها خط فيما يلي:   . 8

ُي�ستفتى العلماء يف جميع اأمور الّدين. اأ. 
ي�ستفتى: فعل م�سارع مرفوع, وعلمة رفعه ال�سمة  منع من ظهورها  وهو   

. مبنيٌّ لـ 
العلماء: نائب فاعل مرفوع, وعلمة رفعه   

ُف فيه المظلوُم. ِنعم البلُد الذي ُين�سَ ب. 
ي�سم  اآخره. وهو مبنيٌّ ملا مل  ين�سف: فعل م�سارع مرفوع, وعلمة رفعه  على   

فاعله.
املظلوم:  مرفوع, وعلمة رفعه   

األقيْت يف الحتفال كلمتان موؤثرتان. ج. 
األقيت: األقي: فعل ما�ص  على الفتح. وهو مبني لـ  والتاء تاء التاأنيث ال�ساكنة   

ل حمل لها من الإعراب.
كلمتان:   
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�سّحح الأخطاء اللغوية في الجمل التالية:   . 9

اأ. يعاُب على بع�ِص ال�سباِب عزوَفُهم عِن الأعماِل اليدوّية.

ُتعاُد ال�ستفادَة من الورِق. ب. 

ا. ا رائعاً ج. خرَج اأخي من امل�ست�سفى, وُي�سَكُر الطبيبني فقد بذل جهداً

ا. ا منا�سباً ه حكماً د. ُيحاُل اجلاين اإلى املحكمة؛ لُي�سَدر يف حقِّ

هـ. ُت�ستخَرُج الزيوَت من كثرٍي مَن النباتاِت.

زْت حافلتني لنقِل امل�ساركني. و. الرحلُة اليوَم, وقد ُجهِّ

ِقِه, وُح�سِن اأخلِقِه؛ فاحر�ص اأن تكون مثَلُه. ز. ُيذَكُر اأخاك بتفوُّ

الدر�س 
الثاين 2
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الدر�س 
3الثالث

التمهيدية النشاطات

حّدد المتعدي والالزم من الأفعال التي تحتها خط فيما يلي:     . 1

نوع الفعلاجلملةم
لزممتعدٍّ

قال تعالى: زب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يترب 1
                                                                                              [املجادلة: 11].

قال تعالى:زب  ۉ   ې  ې  ې   ې  ىرب [يو�سف: 36].2

قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل يحلُّ مل�سلم اأن يهجر اأخاه فوق ثلث ليال...« 3
                                                                                              [رواه البخاري].

قال ال�ساعر:4
فما بال من اأ�سعى لأجرب ك�سره      حفاظا, وينوي من �سفاهته ك�سري

قال املتنبي:5
اإذا غامرَت يف �سرٍف مروم           فل تقنع مبا دون النجوم

قال معن بن اأو�ص:6
ُل ويف النا�ص اإن رّثت حبالك وا�سل    ويف الأر�ص عن دار الِقلى ُمتحوَّ

قال الفرزدق:7
اإنَّ الذي �سمَك ال�سماَء بنى لنا        بيتاًا دعائمه اأعزُّ واأطول

نائب الفاعل في األفعال الالزمة



116

نائب الفاعل في األفعال الالزمة

اربط بين ما تحته خط في القائمة )اأ( وما يمثله من القائمة )ب(:     . 2

القائمة )ب(مالقائمة )اأ(م

فعل لزمقال تعالى: زب  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃرب  [غافر: 19].1

ظرف مكانقال تعالى: زب ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ رب  [يو�سف: 62].2

3
قال تعالى:

فعل متعدٍّ ملفعول واحدزب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پرب   [ي�ص: 55].

قال تعالى: زب ڄڃڃڃڃچ چرب  4
                                                                               [الأعراف: 199].

فعل متعدٍّ ملفعولني

مفعول بهقال تعالى: زب حس  خس  مس  حص  مص  جض رب   [ق: 35].5

ا يف �سبيل 6 ا كبرياً اإذا اأتقنت هذا املقرر ف�ستكون اأجنزت اإنجازاً
ظرف زماناإتقان النحو والإعراب.

7
قال قطري بن الفجاءة:

ا اأقوُل لها وقد طارْت �َسعاعاً
                                من الأبطال ويحِك لن ُتراعي

مفعول مطلق

الدر�س 
الثالث 3
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مثل في جمل مفيدة لفعلين لزمين, وفعلين ين�سبان مفعوًل واحًدا وفعلين ين�سبان مفعولين:     . 3
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 نشاطات
التعلـــم

ابن الأفعال التي تحتها خط لما لم ي�سم فاعله, وغير ما يلزم:     . 1

اأ. يتوّقع علماء الفلك روؤيَة الهلل الليلة.

قون على ال�سراِء اأياَم العرو�ص. يحر�ُص املت�سوِّ ب. 

ج. ا�ستَعدَّ لل�سفِر نهايَة هذا الأ�سبوِع عدٌد من زملئي.

د. يناق�ُص املجتمعون التقريَر ال�سنويَّ للأداء.

هـ. وّقع مديُر ال�سركِة اخلطاَب.

و. �سلَّم راعي احلفِل الكاأ�َص للفريِق الفائِز.

ي والداي عّني فذلك ما اأرجوه. ز. اإذا َر�سِ

حّدد المكونات الموجودة في كل جملة مما يلي:     . 2

اجلملةم
مكونات اجلملة

مفعول فاعلفعل
به

جار 
وجمرور

مفعول 
ظرفمطلق

ُيحيُط امل�سوؤوُل القراَر بال�ّسرية.1
ي�ستعنُي املعلمون بالو�سائِل.2
يحافُظ امل�سلم على ال�سلة.3
تبذُل الدولُة الكثرَي للمواطنني.4
ا.5 تقيم املدر�سة الحتفال غداً
ا.6 تطّورت البلد تطّوراً

الدر�س 
الثالث 3
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ابن االأفعال التي تحتها خط لما لم ي�سم فاعله فيما يلي, ثم اأكمل اال�ستنتاج بعدها:   . 3

ينهى املعلُم عِن الك�سِل. اأ. 

يف كلِّ �سباٍح يذهُب املوظفون اإلى العمِل. ب. 

هذا اإماٌم ي�ست�سيٌء امل�سلمون بعلِمِه. ج. 

�سام ال�سغرُي يوًما واحًدا. د. 

وقف املتهُم اأماَم القا�سي. هـ. 

احتفلت املدر�سُة احتفاًل باهًرا مبنا�سبة تخّرج طالبها. و. 

َم�سى الفائُز م�سَي املتوا�سع. ز. 

االستنتاج:

عندما يبنى الفعل الالزم لما لم ي�سم فاعله فاإنه ينوب عن الفاعل اأحد المكمالت التي في الجملة , وهي:
•  كما يف الأمثلة )اأ( و)ب( و)ج(.	
•  كما يف املثالني )د( و)هـ(.	
•  كما يف املثالني )و( و)ز(	

عد اإلى مراجعك اأو اإلى اأحد المواقع اللغوية , واذكر �صروط نيابة الم�صدر )المفعول المطلق( والظرف . 4
عن الفاعل عند بناء الفعل لما لم ي�سم فاعله:   
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حدد النائب عن الفاعل ونوعه في الجمل التالية:   . 5

النائب عن اجلملةم
الفاعل

نوعه

قال تعالى: زب ٱ  ٻ  ٻ رب  [الرحمن: 41].1
قال تعالى: زبڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ     ڄرب  [احلاقة: 13].2
ذلك اإمام يقتدى ب�سريته.3
ُجل�َص اأماُم الأمري.4
ي�ستفاد من بع�ص النفايات باإعادة تدويرها.5
ُا�سُتفِتح احلفُل بالقراآن الكرمي.6
ُرِك�َص رك�ُص اخلائِف عنَد نزوِل املطِر.7

حّول الأفعال التي تحتها خط من مبنّية لما لم ي�سم فاعله اإلى مبنّية للمعلوم, وغّير ما يلزم:  . 6

ا. اأ. ُيعاد بثُّ الربنامج غداً

ب. ُتدفع الزكاُة للمحتاجني.

ج. �ُسعي اليوُم يف التو�سعة اجلديدِة.

د. �ُسهرْت ليلُة العيد.

هـ. ُاخُتفَي اختفاُء املطلوب.

ا اإلى املدر�سة. و. ُيح�سُر الع�سُر اأحياناً

ز. ُفِهم فهٌم عميٌق.

الدر�س 
الثالث 3
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مّثل لما يلي في جمل مفيدة:   . 7

ا عن الفاعل: اأ. مفعول مطلق )م�سدر( جاء نائباً

ا عن الفاعل: جار وجمرور جاء نائباً ب. 

ا عن الفاعل: ج. ظرف زمان جاء نائباً

ا عن الفاعل: د. ظرف مكان جاء نائباً

ا عن الفاعل: هـ. مفعول به جاء نائباً

ا عن الفاعل: و. مفعول به اأول جاء نائباً

اأكمل اإعراب ما يلي:   . 8

ن وقُت �سلة ال�سبح. اأ. اأُذِّ
اأذن: فعل ما�ص مبني على الفتح, وهو مبني ملا مل ي�سم فاعله.  

وقت: نائب فاعل  وعلمة  ال�سمة الظاهرة على اآخره. وهو م�ساف.  
�سلة: م�ساف اإليه جمرور , وعلمة جره  الظاهرة على اآخره, وهو م�ساف.  

ال�سبح: م�ساف اإليه  وعلمة  الك�سرة الظاهرة على اآخره.  
ب. ُجِل�ص يف املكان.

جل�ص: فعل ما�ص مبني على  وهو مبني لـ   
يف: حرف جر مبني على ال�سكون.  

املــكــان: ا�سم جمـــرور, وعــلمــة جره واجلـــار واملــجــرور )يف   
املكان( يف حمل رفع نائب فاعل.

ج. نودي لل�سلة.
نودي:   

لل�سلة:   
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اللغوية, واذكر الأ�سباب التي تدعو لحذف الفاعل, مع . 9 اأحد المواقع  اإلى  اأو  اإلى مراجعك  عد 
التمثيل لها:     

 ُعد على ألفية ابن مالك، واكتب األبيات التي تحدث فيها عن المبني لما لم يسم فاعله، 
واشرحها باختصار.

مشروع
الوحدة

الدر�س 
الثالث 3
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الملحقات

أواًل: التدريبات المحلولة: 

الوحدة األولى

الدرس األول

13ـ اقراأ الن�ص التالي, ثم حّدد كل فاعل فيه, وحدد علمة رفعه, ثم تحقق من �سحة اإجابتك بمطابقتها 
بالحل في نهاية الكتاب:   

الموؤذن,  الوالد من نومه, يردد خلف  الفجر, فقام  الموؤذن ل�سلة  نادى  الليل  الأخير من  الجزء  في 
فاأيقظ اأهل بيته, وذهب مع اأبنائه لأداء ال�سلة في الم�سجد, وعند العودة تحدث اإليهم, فقال: يحثنا 
قول  وتذكروا,  والإخل�ص,  بالجد  عليكم  اأبنائي,  فيا  فيه,  الإخل�ص  اإلى  ويدعونا  العمل,  على  ديننا 

ال�ساعر: 
ومن يتهيب �سعود الجبال            يع�ص اأبد الدهر بين الحفر

عالمة رفعه الفاعل 

عالمة رفعه ال�سمة الظاهرةاملوؤذن 

عالمة رفعه ال�سمة الظاهرة  الوالد 

�سمري م�سترت جواًزا تقديره هوفاعل الفعل)يردد(

�سمري م�سترت جواًزا تقديره هو فاعل الفعل)فاأيقظ (

�سمري م�سترت جواًزا تقديره هوفاعل الفعل) ذهب( 

�سمري م�سترت جواًزا تقديره هو فاعل الفعل)  حتدث ( 

�سمري م�سترت جواًزا تقديره هوفاعل الفعل ) قال  (

عالمة رفعه ال�سمة الظاهرة ديننا

�سمري م�سترت جواًزا تقديره هوفاعل الفعل)يدعونا (

الواو يف )تذكروا ( 
واو اجلماعة �سمري مت�سل مبني على 

ال�سكون يف حمل رفع فاعل

�سمري م�سترت جواًزا تقديره هوفاعل الفعل )يتهيب(

�سمري م�سترت جواًزا تقديره هوفاعل الفعل) يع�س(
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12ـ ا�ستخرج الفعل والفاعل والمبتداأ والخبر من الن�س التالي: 

لما انتقل ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإلى الرفيق الأعلى اجتمع المهاجرون والأن�سار في �سقيفة بني �ساعدة؛ ليختاروا 
خليفة للم�سلمين, فقال الحباب بن المنذر: منا اأمير, ومنكم اأمير, فاإن عِمل المهاجريُّ في الأن�سارّي 
ا رد عليه... فرد عليه اأبو بكر ال�سديقˇ: نحن  ا رد عليه, واإن عمل الأن�ساريُّ في المهاجرّي �سيئاً �سيئاً
ملسو هيلع هللا ىلص رِحما,  هم بر�سول اهلل  ا, واأم�سُّ ـ اأول النا�ص اإ�سلما, واأكرمهم اأح�سابا, واأو�سطهم داراً ـ المهاجرين 
ا, فنحن الأمراء,  اإخواننا في الإ�سلم و�سركاوؤنا في الدين, ن�سرتم, ووا�سيتم فجزاكم اهلل خيراً واأنتم 

واأنتم الوزراء.

اخلرباملبتداأالفاعلالفعل

�صبه اجلملة )منا(اأمرير�سولانتقل

�صبه اجلملة )منكم(اأمرياهلل�سلى

اأولنحن�سمري م�سترت تقديره هو�سلم

اإخواننااأنتماملهاجروناجتمع 

الأمراءنحنواو اجلماعة )�سمري مت�سل(يختاروا 

الوزراءاأنتماحلبابقال

املهاجريعمل

�سمري م�سترت تقديره هورد

الأن�ساريعمل

�سمري م�سترت تقديره هورد

اأبورد

تاء الفاعل )�سمري مت�سل(ن�سرمت

تاء الفاعل )�سمري مت�سل(وا�سيتم

اهللجزى

الدرس الثاني
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12ـ حدد �لجمل �ال�صمية في �لن�ص �لتالي, وبين نوع خبرها, ثم تحقق من �صحة �إجابتك بمطابقتها 
في �لحل في نهاية �لكتاب:      

�للغة �لعربية لغة �ساطعة �لبيان، فما �أح�سن لغة �لعرب! و�لذي يبحث عن �آثارها فاأمامه نفائ�س، ال تفنى 
عجائبها، �إنها �لكنز �لدفين، و�لقول �لمبين، فمن �لمنكر لهذه �الأ�سر�ر؟ �إنما هو غّر جاهل، و�لعربية 

تعي�س على �لرغم منه، و�لعربية تزدهر، و�لحق �لباقي، و�لباطل �لفاني.

نوع خربها �جلملة �ال�سمية 

مفرد �للغة �لعربية لغة �ساطعة �لبيان. 
جملة ��سمية�لذي يبحث عن �آثارها فاأمامه نفائ�س. 

مفردمن �ملنكر لهذه �الأ�سر�ر؟
مفرد�إمنا هو غر جاهل.

جملة فعلية�لعربية تعي�س على �لرغم منه.
جملة فعلّية�لعربية تزدهر.

مفرد�حلق �لباقي.
مفرد�لباطل �لفاين.

الدرس الثالث
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الوحدة الثانية

الدرس األول

8ـ بال�ستفادة من الإثراء المرفق حدد الناق�س والتام من )كان( واأخواتها في الأمثلة التالية: 

نوع )كان( واأخواتهااجلملةم
تامةقال تعالى: {چ چ چ چ ڇ} [ال�سورى: 53].1

قال تعالى: {ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ}2
                                                                                                              [البقرة: 280].

تامة

ناق�سةقال تعالى:{ڇ ڇ ڇ ڇ} [البقرة: 213].3
ا اإلى اهلل راجعونا4 تامةكان الذي خفت اأن يكونا     اإنَّ
ى يف بدنك فاحمد اهلل.5 ناق�سةاإذا اأ�سبحت معافاً

6
قال ب�سار بن برد:

ا     اإذا كنت يف كل الأمور معاتباً
                              �سديَقك مل تلَق الذي ل تعاِتُبْه

ناق�سة

تامة�ِسرنا من بعِد �سلِة الفجِر حتى اأم�سينا.7
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7ـ اأ�سلح الأخطاء النحوية في الجمل التالية:

اأ. التزم الهدوء؛ فاإنك م�سوؤولاً عن ت�سرفاتك في كل الأحوال.

    التزم الهدوء؛ فاإنك م�سوؤوٌل عن ت�سرفاتك في كل الأحوال.

ب. كاأنَّ الأَخَواِن تواأماِن.

      كاأنَّ الأخوين تواأمان.

ج. احمِد اهلَل في ال�ّسراِء وال�سراِء فاإنَّ في كلٍّ خيٌر.

ا.      احمِد اهلَل في ال�ّسراِء وال�سراِء فاإنَّ في كلٍّ خيراً

د.  ليت النا�َص في العالِم اأجمَع متفقيَن على نبِذ العداواِت.

     ليت النا�َص في العالِم اأجمَع متفقون على نبِذ العداواِت.

ا ينفُعك اإذا كنَت غيَر ذي ُخُلٍق. هـ. ل علماً

      ل علَم ينفُعك اإذا كنَت غيَر ذي ُخُلٍق.

ا في الُملّماِت. و.   كاأنَّ الجيراَن اإخواناً

      كاأنَّ الجيراَن اإخواٌن في الُملّماِت.

ز. من تجاربي علمُت اأنَّ بعَد كلِّ ع�سٍر ي�سٌر.

ا.     من تجاربي علمُت اأنَّ بعَد كلِّ ع�سٍر ي�سراً

9ـ �سع )ظن( اأو اإحدى اأخواتها بدًل من )اإن( واأخواتها , وغّير ما يلزم:  

اأ. اإنَّ اهلَل مّطِلٌع على �سرائرك.

ا على �سرائرك.    علمت اهلَل مطلعاً

الدرس الثاني

الدرس الثالث
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ب. كاأنَّ ال�سم�َص غائبٌة بعَد اأن حجبْتها ال�ّسحُب.

          ح�سبت ال�سم�َص غائبةاً بعد اأن حجبتها ال�سحُب.

ا. ج. لعّل في التاأخيِر خيراً

ا.       وجدت في التاأخير خيراً

د. ليت العاَلَم يتوّحُد في طريِق ال�ّسلِم.

     ظننت العالَم يتوّحُد في طريق ال�سلم.

هـ. اإنَّ ال�سم�َص والقمَر اآيتاِن من اآيات اهلل.

     راأيت ال�سم�َص والقمَر اآيتين من اآيات اهلل.

و. كاأنَّ الممر�ساِت اأمهاٌت في �سهرهنَّ على راحة المر�سى.  

    ح�سبت الممر�ساِت اأمهاٍت في �سهرهنَّ على راحة المر�سى.

ز. لعّل ما نتعلُمُه نافٌع لنا في ديننا ودنيانا.

ا لنا في ديننا ودنيانا.      وجدت ما نتعلُمُه نافعاً
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11ـ اقراأ الن�س التالي قراءة م�سبوطة بال�سكل, ثم ا�ستخرج منه كل فعل م�سارع من�سوب:

بعَث اأميُر الموؤمنين هاروُن الر�سيُد اإلى الإماِم مالك يدعوه اإلى زيارته, فلما ح�سر قال الر�سيد: يا اأبا 
عبد اهلل األ ينبغي اأن تزورنا حتى ي�سمع منك اأولدنا كتابك )الموطاأ(؟

فقال مالك: اأعز اهلل اأمير الموؤمنين, اإن هذا العلم )علم الحديث( من بيتكم, فاإن اأعززتموه عّز, واإن 
اأذللتموه ذل. والعلم ُيوؤَتى اإليه, ول ياأتي لأحد. فقال الر�سيد �سدقت ثم قال لبنيه: اخرجا اإلى الم�سجد 
حتى ت�سمعا مع �لنا�س، فقال مالك: ب�سرط �أن يجل�سا حيث ينتهي بهما �لمجل�س و�أال تكون لهما مزية 

على اأحد, فقال الر�سيد: نعم, يجل�سان حيث ينتهي بهما المجل�ص ول تكون لهما مزّية على اأحد.

14ـ ا�ستخرج من الن�س التالي كل فعل م�سارع مجزوم , وحدد الأداة الجازمة , وبين عالمة جزمه: 

قال اأحمد �صوقي عن )الكتاب(:                  

الوحدة الثالثة

الدرس األول

الدرس الثاني

علمة ن�سبهنا�سبهالفعل الم�سارع المن�سوب
الفتحة الظاهرةاأنتزور

الفتحة الظاهرة)اأن الم�سمرة بعد حتى(ي�سمع
حذف النون)اأن الم�سمرة بعد حتى(ت�سمعا
حذف النوناأنيجل�سا

الفتحة الظاهرةاأن )مدغمة بـ)ل((تكون

الكتابا بال�سحب  بــدل  اأنــا من 
تعــــِب لـــم  اأو  عبَته  اإن  �ساحٌب 
ريبة فيها  اأ�صـــُك  لــــــم  �صحبٌة 

اإل الــكــتــابــا ــــا  اأجـــــد لـــي وافــــًي لـــم 
لــيــ�ــس بـــالـــواجـــد لــلــ�ــســاحــِب عــابــا
عــــتــــابــــا يــــكــــلــــفــــنــــي  لـــــــم  ووداد 
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علمة جزمهاأداة جزمهالفعل الم�سارع المجزوم
ال�سكونلماأجد
ال�سكونلمتعب

حذف حرف العلةلماأ�سك
ال�سكونلميكلف

7ـ �سحح الخطاأ في عالمة اإعراب الفعل الم�سارع في الجمل التالية:  

اأ.  ل تن�سى ذكر اهلل.

     ل تن�َص ذكر اهلل.

ب. لن تقولون اإل الحق. 

      لن تقولوا اإل الحق.

ج. لم ياأتي اأحمد اإلى المحا�سرة.

      لم ياأِت اأحمد اإلى المحا�سرة.

د. الموؤمنون ل يكذبوا في اأحاديثهم. 

    الموؤمنون ل يكذبون في اأحاديثهم.

ِحم؟  هـ. هل ت�سِل الرَّ

ِحم؟       هل ت�سُل الرَّ

ا. و. لن يعدُم الم�ساوُر مر�سداً

ا.     لن يعدَم الم�ساوُر مر�سداً

ز. ُتحّقْق الأهداُف بالعمل ل بالأماني. 

    تحقُق الأهداُف بالعمل ل بالأماني.

الدرس الثالث
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8 ـ حّول الفعل المبني لما لم ي�سم فاعله اإلى مبنّي للمعلوم في الجمل التالية:  

)تنبيه: تحويل الجملة من لما لم ي�سم فاعله اإلى البناء للمعلوم يتطلب اإ�سافة فاعل اإلى الجملة, ويعد 
ا لمعنى الجملة, واإن اختلف عما هو في الإجابة هنا( ا اإذا كان الفاعل الم�ساف منا�سباً الجواب �سحيحاً

اأ. �ِسيقت اأدلٌة ُح�سمت بها الق�سيُة.

    �ساق المحامي اأدلةاً ح�سم بها الق�سيَة.

. ب. ُرِفعت التقاريُر اإلى المدير العامِّ

.        رفع الموظُف التقاريَر اإلى المدير العامِّ

ج. ُا�ْسُتلمِت الجائزُة.

     ا�ستلم الفائُز الجائزَة.

د. بيعْت الب�ساعُة بثمٍن بخ�ٍص.

     باع التاجُر الب�ساعَة بثمٍن بخ�ٍص.

ر ت�سويُفه. هـ. ُيعاُب على المق�سّ

ر ت�سويَفه.       يعيُب النا�ُص على المق�سّ

و. ُيقَبل المتقّدمون الذين اكتملت بياناتهم.

     تقبل الجامعُة المتقدمين الذين اكتملت بياناتهم.

ز. ُتمَنُح القرو�ُص لأ�سحاِب الم�ساريِع المبتدئِة.

     تمنُح الدولُة القرو�َص لأ�سحاِب الم�ساريِع المبتدئِة.

الوحدة الرابعة

الدرس األول
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6ـ بال�ستفادة من الإثراء المرفق ـ ابِن الأفعال التي تحتها خط لما لم ي�سم فاعله, واأبرز عالمة رفع 
نائب الفاعل:   

اأ. ُيعطي اهلل المنفَق اأ�سعاَف ما اأنفق.

    يعَطى المنفُق اأ�سعاف ما اأنفق.

. ب. تمنح الدولُة المتمّيزين علميًّا بعثاٍت درا�سيةاً

.       ُيمنح المتميزون علميًّا بعثاٍت درا�سيةاً

ج. ظّن المحا�سُر القاعةاً مكتّظةاً بالح�سور.

     ُظنِت القاعُة مكتظةاً بالح�سور.

د. ح�سبُت الجوَّ معتدلاً هذه  الأيام.

    ُح�سب الجوُّ معتدلاً هذه الأيام.

هـ. وجدت العلَم اأعظَم اأ�سباِب القّوة.

      ُوجد العلُم اأعظم اأ�سباِب القّوة.

ا. و. عددُت ال�سديَق اأخاً

ا.     ُعّد ال�سديُق اأخاً

ز. علمُت التُّقى خيَر ب�ساعة.

    ُعلم التقى خيَر ب�ساعة.

الدرس الثاني
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الدرس الثالث

5. حدد النائب عن الفاعل ونوعه في الجمل التالية:     

نوعهالنائب عن الفاعلاجلملةم
مفعول بهاملجرمونقال تعالى: { ٱ ٻ ٻ ۇئ} [الرحمن: 41].1

م�سدر )مفعول مطلق(نفخةقال تعالى: {ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄۇئ} [احلاقة: 13].2
جار وجمرور ب�سريةذلك اإمام يقتدى ب�سريته.3
ظرف مكاناأمامُجل�َص اأماُم الأمري.4
جار وجمرورمن بع�صي�ستفاد من بع�ص النفايات باإعادة تدويرها.5
مفعول بهاحلفلُا�سُتفِتح احلفُل بالقراآن الكرمي.6
م�سدر )مفعول مطلق(رك�صُرِك�َص رك�ُص اخلائف عند نزول املطر.7
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ثانًيا: المادة العلمية

الوحدة األولى: مكونات الجملة األساسية:

هما: اأ�سا�سّيان  ركنان  الفعلية  	•للجملة 
1. الفعل.

2. الفاعل )وينوب عنه نائب الفاعل اإذا كان الفعل مبنيًّا لما لم ُي�َسمَّ فاعله(.
به. قام  اأو  الفعل  فعل  من  على  ودل  للمعلوم,  مبنّي  فعل  تقّدمه  مرفوع  ا�سم  	•الفاعل: 

الفاعل: 	•يكون 
ا. ا ظاهراً 1. ا�سماً

. ا مت�سلاً 2. �سميراً
. ا منف�سلاً 3. �سميراً

ا. ا م�ستتراً 4. �سميراً
. ا موؤولاً 5. م�سدراً

للجملة ال�سمية ركنان اأ�سا�سّيان هما: المبتداأ والخبر.

المبتداأ: هو الم�سند اإليه الذي لم ي�سبقه عامل.

الدرس األول: مكونات الجملة الفعلية:

الخبر: هو ما اأ�سند اإلى المبتداأ, وهو الذي تتم به مع المبتداأ فائدة.

اأنواع الخبر ثلثة:
1.  �لخبر �لجملة: ويكون جملة فعلية �أو ��سمية. وي�سترط في جملة �لخبر �أن تكون م�ستملة على ر�بط 

   يربطها بالمبتداأ. 
ا. ا ومجروراً ا )للمكان اأو الزمان( اأو جارًّ الخبر �سبه الجملة: ويكون ظرفاً  .2

ا. الخبر المفرد: وهو ما كان غير جملة ول �سبه جملة, واإن كان مثنى اأو جمعاً  .3

الدرس الثالث:  أنواع الخبر

الدرس الثاني: مكونات الجملة االسمية
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الوحدة الثانية: نواسخ الجملة االسمية: 

الدرس األول: )كان( وأخواتها

ا لها, وتن�سب الخبر  ا, ويعرب ا�سماً تدخل )كان( واأخواتها على الجملة ال�سمية , فيبقى المبتداأ مرفوعاً
ا لها. ويعرب خبراً

وتنق�سم )كان( واأخواتها من حيث الت�سرف والجمود اإلى ثلثة اأق�سام:

؛ فياأتي منه الما�سي والم�سارع والأمر, وهو: كان, واأ�سبح, واأم�سى,  ا كاملاً 1. ق�سم يت�سرف ت�سرفاً
واأ�سحى, وظل, وبات, و�سار.

ا؛ فل ياأتي منه اإل الما�سي والم�سارع, وهو: ما فتئ, وما انفك,  ا ناق�ساً 2. ق�سم يت�سرف ت�سرفاً

وما زال, وما برح.

ا, وهو: ما دام, ولي�ص. 3. ق�سم جامد ل يت�سرف مطلقا , ول ياأتي اإل ما�سياً

الم�سارع والأمر مما يت�سرف من اأخوات )كان( يعملن عملها, فيرفعان المبتداأ وين�سبان الخبر.

ا,  الخبر مرفوعاً ويبقى  ا�سَمها,  وي�سّمى  المبتداأ,  ال�سمية فتن�سب  الجملة  واأخواتها على   ) )اإنَّ 	•تدخل 
وي�سّمى خبَرها.

	•معانيها:
1. )اإّن(و )اأّن( تفيدان التوكيد.

2. )كاأن( تفيد الت�سبيه الموؤكد.

3. )لكن( تفيد ال�ستدراك والتوكيد.

4. )ليت( تفيد التمني.

5. )لعل( تفيد الترجي والإ�سفاق.

الدرس الثاني:  )إن( وأخواتها
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)ل( النافية للجن�س:

الخبر. وترفع  المبتداأ  فتن�سب  )اإن(  عمل  للجن�ص  النافية  )ل(  	•تعمل 
به  ين�سب  ما  على  ويبنى  بالم�ساف,  ا  �سبيهاً اأو  ا  م�سافاً كان  اإذا  للجن�ص  النافية  )ل(  ا�سم  	•ُين�سب 

ا. اإذا كان مفرداً

نا�سخة  اأفعال  ترك(  اتخذ,  جعل,  �سيَّر,   , عدَّ زعم,  ح�سب,  ظن,  األفى,  وجد,  راأى,  )علم,  	•الأفعال 
تن�سب مفعولين اأ�سلهما المبتداأ والخبر.

معاٍن: ثلثة  الأفعال  	•لهذه 
علم, وراأى, ووجد, واألفى: تفيد اليقين.. 1

ظن, وح�سب, وزعم, وعّد: تفيد ُرْجحان اليقين.. 2

�سّير, وجعل, واّتخذ, وترك: تفيد التحويل.. 3

اإلى  اإل  تتعدَّ  لم  )اتهم(  بمعنى  و)ظن(  بمعنى )عرف(  و)علم(  )اأب�سر(  بمعنى  )راأى(  كانت  	••اإذا 
مفعول واحد.

فعلّية(. )ا�سمّية/  جملة  اأو  ا(,  ومجروراً ا  جارًّ اأو  ا  )ظرفاً جملة  �سبه  اأو  ا,  مفرداً الثاني  المفعول  	•يكون 

الدرس الثالث:  )ظن( وأخواتها
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التالية: النوا�سب  اإحدى  تقدمته  اإذا  الم�سارع  الفعل  	•ين�سب 
اأْن: وهي حرف ن�سب وا�ستقبال, كما اأنها م�سدرّية.. 1

لن: وهي حرف ن�سب وا�ستقبال.. 2

كي: وهي حرف ن�سب وتعليل, كما اأنها م�سدرّية.. 3

 اإذن: وهي حرف جواب وجزاء.. 4

الم�سارع: الفعل  ن�سب  علمة  	•تكون 
الفتحة الظاهرة اإذا كان �سحيح الآخر اأو معتّل الآخر بالواو اأو الياء.. 1

الفتحة المقدرة للتعذر اإذا كان معتل الآخر بالألف.. 2

حذَف النون اإذا كان من الأفعال الخم�سة.. 3

منها: موا�سع  في  الم�سمرة  بـ)اأن(  الم�سارع  الفعل  	•ين�سب 
بعد لم التعليل.. 1

بعد لم الجحود الم�سبوقة بـ )كان( اأو )يكون( منفيتين.. 2

بعد )حتى( �لتي تفيد �لغاية، وي�سترط لن�سب �لفعل بعدها �أن تكون م�ستقبلاً بالن�سبة لما قبلها.. 3

بعد فاء ال�سببّية الم�سبوقة بنفي اأو طلب.. 4

بعد واو المعّية الم�سبوقة بنفي اأو طلب.. 5

بعد عاطف على ا�سم �سريح بالواو اأو الفاء اأو ثم.. 6

الوحدة الثالثة: إعراب الفعل المضارع: 

الدرس األول: نصب الفعل المضارع
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الأدوات التي تجزم فعاًل واحًدا هي:
لم: وتفيد نفي الفعل الم�سارع, وتقلب زمنه اإلى الما�سي.. 1
 لّما: وتفيد نفي الفعل الم�سارع, وتقلب زمنه اإلى الما�سي, ولكن النفي ي�ستمر بها اإلى زمن . 2

التكلم, وتدل على توقع حدوث ما بعدها.
لم الأمر: وتفيد طلب الفعل.. 3
ل الناهية: وتفيد النهي.. 4

الأدوات التي تجزم فعلين هي اأدوات ال�صرط الجازمة, وي�صمى الفعل الأول بعدها فعل ال�صرط, والثاني 
جواب ال�صرط وجزاءه, وهذه الأدوات هي:

�إن و�إذما: ويدالن على مجرد ربط �لجو�ب بال�سرط.. 1
من, وما, ومهما: وت�ستخدم الأولى للعاقل, والباقيتان لغير العاقل.. 2
متى واأّيان: وت�ستخدمان للزمان.. 3
اأين واأنَّى وحيثما: وت�ستخدم للمكان.. 4
كيفما: وت�ستخدم للحال.. 5
اأّي: وتكون بح�سب ما ت�ساف اإليه.. 6

عالمة جزم الفعل الم�سارع هي:
ال�سكون: اإذا كان �سحيح الآخر.. 1
حذف حرف العلة: اإذا كان معتل الآخر.. 2
حذف النون: اإذا كان من الأفعال الخم�سة.. 3

جزم. اأداة  ول  ن�سب  اأداة  يتقدمه  لم  اإذا  الم�سارع  الفعل  	•يرفع 
الم�سارع: الفعل  رفع  	•علمة 

ال�سمة الظاهرة اإذا كان �سحيح الآخر.. 1
ال�سمة المقدرة للتعّذر اإذا كان معتل الآخر بالألف.. 2
ال�سمة المقدرة للثقل اإذا كان معتل الآخر بالواو اأو الياء.. 3
ثبوت النون اإذا كان من الأفعال الخم�سة.. 4

الدرس الثاني: جزم الفعل المضارع

الدرس الثالث:  رفع الفعل المضارع



139

ت
قا

لح
لم

ا

يبنى الفعل لما لم ي�سم فاعله على النحو التالي:

ّم اأوله وُك�سر ما قبل اآخره, واإن كان . 1 ا غير مبدوء بهمزة و�سل اأو تاء زائدة �سُ اإذا كان الفعل ما�سياً
ّم اأوله وثانيه, اأما اإذا كان معتّل العين  ا بتاء زائدة �سُ ّم اأوله وثالثه, واإن كان مبدوءاً ا بهمزة و�سل �سُ مبدوءاً

, �سواء اأكان اأ�سلها الياء اأو الواو, وُيك�سر ما قبل الياء. فُتقلب األفه ياءاً
ا . 2 ا اأو ياءاً قلبت األفاً ا ُي�سمُّ اأوله ويفتح ما قبل اآخره , واإذا كان ما قبل اآخره واواً اإذا كان الفعل م�سارعاً

وفتح ما قبلها.

ا  ينوب عن الفاعل في الأفعال المتعدية المفعول به, فاإن كان الفعل المبنّي لما لم ي�سم فاعله متعدياً
ا لأكثر من مفعول واحد اأنيب المفعول به الأول  ا عن الفاعل, واإن كان متعدياً لمفعول واحد اأقيم هو نائباً

ا على حاله. عن الفاعل , وبقي ما يليه من المفاعيل من�سوباً

ينوب عن الفاعل في الأفعال اللزمة واحد مما يلي:
الجاّر والمجرور.. 1
الظرف.. 2
الم�سدر )المفعول المطلق(.. 3

الوحدة الرابعة: البناء لما لم يسم فاعله: 

الدرس األول: بناء الفعل لما لم يسم فاعله

الدرس الثاني:  نائب الفاعل في األفعال المتعدية

الدرس الثالث:  نائب الفاعل في األفعال الالزمة




